بررسی اهميت نگهداري از خانه موزههاي تاريخي
در پنجمين وبينار تهران
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مكانهــاي تاريخي و فرهنگي بخشــي از هويت يك محله را شــكل
ميدهند و تبديل آنها بهخصوص خانههاي تاريخي به مراكز گردشگري
و جذب سرمايه از ويژگيهاي شاخصشان است...
صفحه 4

شنبه
 9اسفند 1399
سال شانزدهم /شماره 793
16صفحه

نقاش هممحله اي بخشی از معماری ناب تهران
را روي بوم آوردهاست كه كمتر به آن توجه كردهايم

عکس :منا عادل

سفر به تهران چشمنواز
با قلممو
صفحه 15

هنرمندی که عروسکهایش روایتگر قصهها و افسانهها هستند

هنوز«ننهسرما» و «عمو نوروز»

طـرفدار دارند

میــان آپارتمانهای قــد و نیم قد و ترافیــک پرگره خیابان
ســتارخان ،صــدای زیگزاگ چــرخ خیاطــی کارگاه مغازه
قصهفروشی گم است.
صفحه 5

صفحه 14

جواد قارایی ،مستندساز ایرانگرد از دغدغههایش میگوید

ایران را
دوست داشته باشیم

«جواد قارایی» را با مســتندهای ایرانگردی میشناسیم؛ برنامههای
تلویزیونی که گوشــههایی از طبیعت ایران را که پیش از این کمتر
کسی آن را دیده و شناخته بود به نمایش میگذاشت.
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میز خبر

تیتر یک
یادداشت
محمد خردمند
معاون حملونقل و ترافیک شهردار منطقه یک

ناوگان حمل ونقل عمومی
درمسیر نوسازی

شــیوع کرونا طی یک ســال گذشــته و
ازدحام جمعیت در ناوگان حملونقل عمومی
موجب شد تا اتوبوس و مترو بهعنوان یکی از
کانونهای آلوده و پرخطر شــناخته شوند به
همین دلیل لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی
و فاصلهگذاری در وسایل حملونقل عمومی
یکی از دســتورالعملهای شهرداری مناطق
برای جلوگیری از انتشار این ویروس و حفظ
سالمتی شــهروندان مدنظر قرار گرفته است.
یکی دیگــر از اولویتهایی که در منطقه یک
برای رفاه و ترغیب شــهروندان به اســتفاده
از نــاوگان اتوبوســرانی در نظر گرفته شــده
نوسازی اتوبوسهاست .با پیگیریهای معاونت
حملونقــل منطقه یک در زمینه نوســازی
ناوگان حملونقل عمومی به تازگی ۱۰دستگاه
اتوبــوس نــو در خط ( ۲۱۶شــهید محالتی
به علم وصنعت) به کارگیری شــده است .در
منطقه یــک خطوط اتوبوســرانی ویژهای در
حال سرویسدهی هســتند .خطوط بی.آر.تی
از تجریش تا راهآهن ،شــهرک الله(در انتهای
بزرگراه ارتش) تا جوانمرد قصاب و پارک وی تا
پایانه جنوب مسافتی طوالنی را طی میکنند
و از خطوط فرامنطقهای به شمار میآیند که
روزانه مسافران بسیاری را بین مناطق جنوب
تا شمال شهر جابهجا میکنند .همچنین برای
رفاه شهروندان منطقه وبا پیگیریهای معاونت
حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه 3خط
شــبانه بی.آر.تی هم فعالیــت دارند .عالوه بر
این خطوط ،در محلههای منطقه یک  4پایانه
اتوبوس و  5پایانه تاکســی فعالیت میکنند و
وظیفه خدمترســانی به مسافران را برعهده
دارند.
اضافــه شــدن  110اتوبوس بــه ناوگان
حملونقل عمومی تهــران میتواند تا حدود
زیــادی از جمعیــت و ازدحام مســافران در
اتوبوسهای مناطق مختلف را کاهش دهد که
در این صورت استقبال مسافران از این وسیله
نقلیه عمومی بیشتر خواهد شد.
بافت متفاوت محلههای شــمال شــهر،
خیابانهــای پرشــیب و صعبالعبور برخی
محلهها اهمیت نوســازی ناوگان حملونقل
عمومی را بیشتر کرده و برخی اتوبوسهایی
که در این محلهها فعالیت دارند نیاز به تعمیر
و نوســازی دارند اما اتوبوسها تحت پوشش
شــرکتهای بخــش خصوصی هســتند و
نوسازی آنها از حیطه اختیارات منطقه خارج
است .با این حال و بنا به درخواست شهروندان
و بــا پیگیریهای انجام شــده بــه تازگی
مینیبوسهایــی در  2محله جماران و درکه
که خیابانهای صعبالعبــور دارد جایگزین
اتوبوس شــده اســت .خط تجریش  -درکه
خط تجریش  -جمــاران بهزودی با تعدادی
مینیبوس نو و بازســازی شده .خدمات خود
را بهبــود خواهند داد .با اضافه شــدن 110
اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی تهران،
توسعه خطوط مترو و تغییر ناوگان حملونقل
عمومــی بــه مینیبــوس در محلههایی با
خیابانهای پرشیب ،امیدواریم شاهد بهبود
سیســتم حملونقل عمومی منطقه در سال
جدید باشیم.

رفع خطر از گودهای ساختمانی در معابر شمال پایتخت
گودهای پرخطر ساختمانی در
نواحی دهگانه شــمال تهران با
تمهیدات الزم رفع خطر شد« .سید
حمید موسوی» شهردار منطقه یک
با بیــان این خبر گفــت« :برخی از
گودها با وجود عمق کم به دلیل قرار
گرفتن در کنار برخی ساختمانها با
ویژگی پرخطر به شــمار میآیند .بر
همین اساس  ۱۰گود پرخطر منطقه
شناسایی شده و امســال نسبت به
ایمنسازی آن اقدامات صورت گرفته
است ».موسوی درباره گود منسوب به بابک زنجانی افزود« :این گود نسبت
به گودهای دیگر از جمله گودهای با خطر کمتری است که رفع خطر شد
و مالکان فعلی این گود مالکان قبلی نیستند و مجموعههای جدیدی مالک
این پالک شدهاند .شهرداری براساسبند  ۱۴ماده  ۵۵که موضوع رفع خطر
است هر هزینهای برای ایمنی شهر و صیانت از جان و مال شهروندان انجام

میدهد ولی هزینه آن بهعنوان بدهی
مالک ،ثبت و در زمــان پایان کار از
مالک دریافت میشــود ».شــهردار
منطقه یک درباره رصد ساختمانهای
پرخطر تصریح کرد« :عملکرد ما در
ســال  1398پایش  ۳۵۸ساختمان
پرخطر بود و حدود  ۸۰ساختمانهای
بیــرون از منطقه و مرزهــا را ارجاع
دادیم ۱۷۱ ،ملک پرخطر اولویت دوم
و  ۱۰۷مورد اولویت یک پرخطر بود
که  ۲۵مــورد از این ســاختمانها
ریسک باال داشتند .برای همه این ساختمانها دستورالعمل صادر شده و
الزاماتی را به وجود آوردهایم تا از بروز خطر جلوگیری شود ».او تصریح کرد:
«از موارد دارای ریسک باال ۷ ،مورد اقدامی نکرده یا تمرد کردهاند و تعدادی
از آنها را تعطیل کردهایم و بقیه هم از طریق مراجع قضایی و ضابط مسئول
مربوطه پیگیری میکنیم».

ثبت ملی آثار خوشنویسی موزه میرعماد

 33اثــر از مجموعه آثار هنرمندان مشــهور ایرانی
متعلق بــه مکاتب خوشنویســی دورههــای صفوی تا
قاجــار محفوظ در موزه خط و کتابت میرعماد مجموعه
فرهنگی ،تاریخی ســعدآباد در فهرست آثار فرهنگی و
ملموس ایران ثبت ملی شد.
«کیا پارسا» مدیر مجموعه سعدآباد گفت« :هدف از
ثبت این آثار ادامه فعالیتهای فرهنگی و حفظ و احیای
آثار ملی ایران و بنا به پاسداشت داشتههای تاریخی ایران
موجود در موزههای مجموعه سعدآباد است».
او افزود« :تاکنون  89اثر از آثار هنرمندان قدیم هنر کتابت و خوشنویسی با امضای استادان
بنامی از جمله میرعماد ،درویش عبدالمجید طالقانی و احمد نیریزی از سال  1396در فهرست
آثار ملی ایران ثبت شدهاند» .

پرداخت عوارض شهرداری را به سال آینده موکول نکنید!

شهروندان منطقه  3تا پیش از پایان سال عوارض شهری را بپردازند« .احمد تواهن» شهردار
منطقه  3گفت« :ســال آینده عوارض خودرو ،نوسازی ،کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت
پسماند افزایش خواهد داشت ».تواهن تأکید کرد« :مهلت پرداخت عوارض تا پایان سال است و
درصورت پرداخت نکردن آن توسط مالک ،با قیمتهای جدید در سال  1400روبهرو خواهند
شد ».او افزود« :شهروندانی که به هر دلیل تاکنون موفق به پرداخت این عوارض نشدهاند بهزودی
اطالعیهای مبنی بر پایان مهلت پرداخت عوارض پایدار شهری به نشانی پستیشان ارسال خواهد
شد .مردم به امید تمهیدات تشویقی و تخفیفات نباشند و نقدی عوارض را با قیمت 20درصد
مصوبه شورای اسالمی شهر تهران تا پایان اسفند ماه بپردازند».

ساخت تفرجگاه در روددرههای فرحزاد و درکه

روددرههای فرحزاد و درکه بــا اجرای طرح ژینایی
و افزایش کیفیت محیطــی به تفرجگاه عمومی تبدیل
میشوند« .حسن صفات» سرپرست شهرداری منطقه2
گفــت« :طرح ژینایــی اکوسیســتم روددره فرحزاد با
هدف صیانت از محیطزیســت و طبیعــت این روددره
اجرا میشود ».او افزود« :محلههای فرحزاد و اسالمآباد
کمبود ســرانههای عمومی دارند و مدیریت شــهری با
اجرای طرح مالکیت اراضــی از محله فرحزاد به دنبال
ســاماندهی و رفع این مســائل اســت ».صفات درباره
ساماندهی محله اســامآباد گفت« :مدیریت شهری سعی در توسعه قلمرو عمومی با هدف
ارتقای کیفیت محیطی ضمن حفاظت از منابع طبیعی ،سرانههای خدماتی و عمومی در آن
محدوده دارد .ساکنان محله اسالمآباد و فرحزاد آمادگی الزم برای مشارکت در بهبود وضعیت
این محله را دارند».

چهره
«منصورهسراجیپور»
بانوی خ ّیر محله مرزداران:

فعالیت «کریمان» برسد
به روح رفتگان
«وقتی خواهرم به رحمت خدا رفت ،راه
او را با همه دوســتان ادامه دادهام و در
هر کار خیری قدم میگذارم با نیت شــادی
روح خواهرم است ».این حرفهای «منصوره
سراجیپور» بانوی خیر محله مرزداران تهران
اســت؛ فردی که طــی  15ســال فعالیت
خیرخواهانــه بیــش از  30جهیزیــه برای
خیران
زوجهای جوان جمعآوری کرده استّ .
گــروه را با نــام «کریمان» میشناســند.
خیران
سراجیپور درباره فعالیت این گروه از ّ
میگوید« :عمده فعالیت این گروه تشــکیل
جهیزیه ،پرداخت هزینه نسخه و لوازم مورد
نیاز بیماران ،تهیــه ارزاق برای خانوادههای
نیازمنــد ،جمعآوری لباس و وســایل برای
نیازمندان ،تهیه نوشتافزار و خرید تبلت با
مشــارکت بانوان خانهدار است».
گالیهاش از گرانی کاال و مشکالت
زوجهــای دم بخــت اســت.
میگوید« :قیمت لوازم خیلی
گران اســت و بســیاری از
خانوادهها برای تهیه وسایل
اولیــه زندگی با مشــکل
مواجــه هســتند .ما هم
مانند قبل نمیتوانیم مبلغ
مناســبی برای خرید یک
جهیزیه کامل جمعآوری
کنیم .امیدواریم مشکالت
اقتصادی جوانان حل شود
و شــاهد دل شــاد و
خوشبختی آنها باشیم».

راهاندازی نخستین مرکز آنژیوگرافی در بیمارستان شهدای تجریش
بیمارســتان شــهدای تجریش به نخســتین مرکــز آنژیوگرافی
چندمنظوره مدرن تجهیز شد.
«سید مهدی ساداتی» فرماندار شــمیرانات با بیان این خبر گفت:
«هدف از راهاندازی مرکز آنژیوگرافی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
به بیماران مراجعهکننده است.

این دســتگاه آنژیوگرافی توسط ســازمان بهداشت جهانی whoبا
همکاری  ICERPبه این بیمارستان اهدا شده است ».او افزود« :کاهش
مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی ،مغزی و عروق محیطی ،کاهش
اعــزام بیماران و هزینههای درمان بیماران از مزیتهای اســتقرار این
دستگاه در این بیمارستان است».

منطقه یک صاحب 2نیروگاه خورشیدی جدید شد

ســاخت  2نیروگاه خورشیدی جدید در منطقه یک با هدف
کاهش مصرف ســوختهای فســیلی و آلودگی هــوا به پایان
رسید.
«آســیه اقدســی» مدیر اداره محیطزیســت و توسعه پایدار
شــهرداری منطقه یک گفت« :امســال با افتتاح  ۲نیروگاه دیگر
مجموع توان نیروگاههای منطقــه از  45به  ۸۵کیلووات افزایش
یافت و اکنون قادر به تولید  153مگاوات برق هستیم».
او از فعالیت مرکز تحقیقات انرژیهای تجدیدپذیر در بوستان
نیلوفر همسو با اهداف این اداره گفت و افزود« :این مرکز بهعنوان
نخستین ســاختمان انرژی کشور براســاس معماری پایدار و با
امکانات  ۲۰کیلووات نیروگاه متصل به شــبکه ()ongridدیوار
اســترامیت ،دیوارترومب ،خشک کن خورشیدی ،اجاق خورشیدی ،تصفیه آب خورشیدی،
گلخانه خورشیدی ،توربین بادی ،بادگیر و آبگرمکن خورشیدی است و از سال 1386تاکنون
حدود  3هزار و  ۲۰۰نفر عالقهمند ،دانشــجو و دانشآموزان با انرژیهای تجدیدپذیر آشنا
شدهاند».

ساخت پارکینگ طبقاتی نیایش به نیمه راه رسید

عملیات ساخت پارکینگ طبقاتی نیایش به نیمه رسیده است.
«صفا صبوری دیلمی» معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران
گفت« :هدف از ســاخت این پارکینگ کاهش ترافیک و افزایش
جــای پارک در حدود هزار و  200دســتگاه خودرو در مجاورت
پردیس سینمایی و بوستان ملت و بیمارستان قلب شهید رجایی
است».
او افزود« :پارکینگ طبقاتی نیایش ســازهای  11طبقه شامل
 9طبقه پارکینگ در تــراز منهای یک و  2طبقه تجاری در تراز
مثبــت یک اســت و طبقات نهگانه پارکینــگ در صورت تأمین
منابــع مالی تا پایان ســال آینده به بهرهبرداری خواهد رســید.
اکنون اجرای ســتونهای میانی و شــمعهای پیرامونی ســازه
پارکینگ طبقاتی نیایش به پایان رســیده و عملیات ســاخت تیــر و دال طبقهها در حال
پیگیری است».
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شنبه  9اسفند  1399شماره 793

شنبه  9اسفند  1399شماره 793

مجله خبری

م
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ق 1

ق 1

900

جلد کتاب در فاز سوم ساماندهی
منابع و کتابهای مخزن کتابخانه
مجموعه سعدآباد به زبان انگلیسی،
تفکیک و اطالعات اولیه آنها استخراج
و فهرستبرداری شد.

30

روز از  15اسفند تا  15فروردین
ماه انجام هرگونه عملیات عمرانی
توسط شهرداری منطقه  3برای
پیشگیری از بروز تخلفات در
محدوده معابر ،بزرگراهها و محلهها
ممنوع اعالم شده است.

1200

متر رفیوژ سبز خیابان شریعتی
حد فاصل بلوار صبا تا پل شهید
آیتاهلل صدر در منطقه یک تا پایان
سال به بهرهبرداری میرسد .این
رفیوژ با هدف توسعه فضای سبز
و همخوانی آنها با وضعیت اقلیمی
منطقه یک در حال اجراست.

خبر ویژه

زیباسازی کارگاههای ساختمانی

حصارهای کارگاهی ساختمانها با شعار «تهران،
شــهری برای همه» با هدف ایجــاد آرامش بصری
یکپارچهسازی میشــوند« .علیاکبر کریمیپور»
معاون خدمات شــهری و محیطزیســت شهردار
منطقه گفت« :حصارهای ساختمانی بهعنوان یکی
از المانهای شهر هستند که منظر و نماهای شهری
را تحتالشعاع قرار دادهاند .با اجرای این طرح اطراف
ســاختمانهای درحال ساخت نظم پیدا میکند و
عاملی برای مزاحمت و مخدوش کردن سیما و منظر
شهری محسوب نمیشود .این طرح با تأکید سازمان
زیباسازی شهرداری تهران برای ساماندهی نماهای
شهری ،حذف زوائد ،یکسانسازی سردر واحدهای
صنفی و ساماندهی تابلو واحدهای صنفی در حال
انجام است و اکنون در خیابانهای گیشا ،ستارخان،
دادمان و فرحزادی اجرا شده است».

راهاندازی 2دفتر شعر

فرهنگســراهای رســانه و ارســباران صاحب
دفتر شعر شــدند« .ســعید صدراییان» مدیرکل
روابطعمومی و امور بینالملل ســازمان فرهنگی،
هنری شــهرداری تهران گفت« :دفتر شعر طنز،
ترانه و شــعر مقاومت در فرهنگســراهای رسانه و
هدف ترویج شعر و ادبیات افتتاح شد.
ارسباران با 
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و
شاعرانی از جمله ناصر فیض ،محمدمهدی سیار،
مرتضی حیــدری آلکثیر ،علــی داودی و میالد
عرفانپور بهعنوان اعضای شــورای شــعر سازمان
فرهنگی و هنری در مراسم گشایش این دفترهای
شعر حضور داشتند».
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گذر فرهنگ
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بررسی اهميت نگهداري
از خانه موزههاي تاريخي
در پنجمين وبينار تهران

اینگنجهای
فراموش
شده

تصویرگری که طرحهایش روی
دیوارهای منطقه نقش خاطره میزند

شهره كيانوش راد

هويت يك محله را شــكل ميدهند و تبديل
آنها بهخصــوص خانههاي تاريخــي به مراكز
گردشــگري و جذب ســرمايه از ويژگيهاي

عکس :محمد عباسنژاد

مكانهــاي تاريخي و فرهنگي بخشــي از

شاخصشان اســت .اما چرا اين اتفاق در خانه
موزههــا و بناهاي تاريخي بهويــژه در منطقه
يك نيفتاده اســت؟ اهميت نگهداري از خانه
موزههاي تاريخي موضوع پنجمين وبينار تهران
بود كه با حضور «امير مسعود انوشفر» معمار و
مرمتگر« ،رضا فيضي» معمار و پژوهشگر شهري
و «سيدحميدموســوي» شــهردار منطقه يك
برگزار شد .بخش روابطعمومي و اموربينالملل
شــركت توســعه فضاهاي فرهنگي شهرداري
تهران مجري و برگزاركننده اين وبينار بود .در
منطقه يك 15 ،خانه موزه و  42خانه واجد ارزش
از زمان پهلوي اول و دوم وجود دارد.

تجربه موفق در خانه
موزه دكتر حسابي
درآمدزايي پايــدار از خانه موزههــاي تاريخي
ميتوانــد اين مراكز را بــه مكانهاي فرهنگي پويا
تبديل كند .موســوي ،شــهردار منطقه در اينباره
توضيح ميدهد« :اگر خانه موزهها درآمدزايي نداشته
باشند با مشكالتي در اداره آنها مواجه ميشويم .خانه
موزه دكتر حسابي اين امتياز را دارد كه فرزندشان
با روايت زندگي دكتر حسابي براي بازديدكنندگان
ميتوانــد اين هويت تاريخي را زنــده نگه دارد .اما
همين خانه موزه براي تأمين هزينه آب و برق دچار
مشكل شــده بود .امسال يك و نيم ميليارد تومان
اعتبار هزينهاي و  3ميليارد تومان اعتبار تعميرات
و ساخت براي اين خانه در نظر گرفتيم .براي سال
بعد هم حدود 33درصد اضافه كرديم و توانســتيم
به اين خانه جان دوباره ببخشيم .اين خانه ظرفيت
دارد كه بــه مكاني براي پژوهشهاي علمي تبديل
شود .آشنايي با سبك زندگي دكتر حسابي ميتواند
حس خودباوري ميان بازديدكنندگان بهويژه جوانان
ايجاد ميكند .به نظر من طرحي موفق اســت كه
تمام افراد ذينفع و متوليان فرهنگي ســهم خود را
براي حفظ بناهاي ارزشــمند پرداخت كنند .ضمن
اينكه به بخش خصوصــي هم بهعنوان ركن اصلي
براي اداره اين بناها پايبند باشيم .مشاركت سازمان
گردشــگري ،بانكها و بنگاههاي اقتصادي در رونق
اين مراكز تأثير دارد .در اين صورت ميتوانيم بناهاي
موجود را از خطر تخريب نجات دهيم».

هيچ ترديدي وجود ندارد اما براي اين كار
تاريخي 
بايد چند موضوع مهم را مــورد توجه قرار داد كه
ارزش مالي خانه و باغهاي تاريخي يكي از مهمترين
موضوعات اســت .وقتي عنوان خانه تاريخي روي
خانه اي كه متعلق به شــخصيت فرهنگي ،ادبي يا
علمي است گذاشته ميشود قاعدتاً بايد ارزش اين
ملك باال برود .اما اين اتفاق نميافتد و به شــدت
ارزش ملك پاييــن ميآيد .به همين دليل ورثه يا
مالك فعلي ممكن اســت به فكر تخريب آن خانه
بيفتند .اگــر ما اعتقاد داريم ايــن بناهاي باارزش
تاريخي هويت شــهر ما را تشكيل ميدهند پس
بايد براي صيانت از اين ابنيه تاريخي هزينه كنيم
و نبايد مالكان متضرر شــوند .اين اماكن به واسطه
حضور يك شخصيت ،ارزش تاريخي پيدا كرده اند
اما وقتي با آن ملك برخورد اقتصادي ميكنيم تمام
ارزشهاي معنوي و تاريخي براي آن پالك به ضد
ارزش تبديل ميشود 43 .بنا در منطقه يك داريم
كه در معرض خطر نابــودي و تخريب قرار دارند.
اگر فعاليتي متناسب زندگي امروز با حفظ كالبدي
كه به يادگار مانده تعريف نكنيم و ارزش اقتصادي
اين پالكها را باال نبريم با هيچ سياســت سلبي و
ايجابــي نميتوانيم اين بناها را حفظ كنيم .اما اگر
ارزش ملك ارتقا پيدا كند مالكان به حفظ اين بناها
ترغيب ميشــوند .از طرفي بايد فعاليت
متناسبي در آن خانهها شكل بگيرد .بايد
به ســمتي برويم كه خانه موزهها بخشي
از هزينههاي نگهداري را تأمين كنند».

در تهــران و بهويژه منطقه يك بناهاي تاريخي كند؟ انوشــفر ،معمار و مرمتگر كه تجربههايي در
بســياري وجود دارد كه تعدادي از آنها در گذشته بررسي خانههاي تاريخي در فرانسه و ايران داشته
محــل زندگي چهرههاي شــاخص در عرصههاي است با اظهار تأسف ميگويد« :خانههاي مشاهير را
فرهنگي ،ادبي ،هنري و ...بوده اســت .با اين حال بهعنوان يادگاري حفظ كرده ايم اما متأسفانه خيلي
در منطقهاي كه زمين ارزش اقتصادي بااليي دارد از اين خانهها تبديل به يك قبرستان ميشود .اين
و با ساختوساز ســودآوري زيادي نصيب ورثه يا خانهها براي تبديل به مراكز فرهنگي بايد بهگونه اي
مالكان ميشود ،نگاه مديريت شهري به اين خانهها طراحي شود كه براي مخاطب جذاب باشد .اگر قرار
چگونه بايد باشــد؟ توجه به بافت شهر و افزايش اســت كودكان با بازديد از خانه مشاهير از زندگي
كيفيت زندگي در درون شهرها نخستين موضوعي آنها الگوبرداري كنند بايد قبــل از راهاندازي خانه
اســت كه فيضي ،معمار و پژوهشگر شهري به آن موزه درباره زندگي آن شخصيت علمي يا فرهنگي
ميپردازد« :رويكرد شهرسازي در دهههاي معاصر تحقيق كرد .با ناديــده گرفتن جنبههاي هنري و
تقويت زندگي شــهري و برگشــت به درون شهر خالقيت ،آن خانه تبديل به موزهاي خشك و خالي
با نمايش يكســري وســايل ميشود.
است .هرقدر شهرداريها بتوانند كيفيت
بايد به گونــهاي خالقانه ،آن خانه را از
زندگــي در داخل يك شــهر را افزايش
يك فضاي ايستاي معماري به فضايي
دهند ،هزينه مديريت شهر كمتر و قابل
هنري تبديل كــرد .بهعنوان مثال اگر
كنترلتر خواهد بود .ويژگيهاي تاريخي
ميخواهيــم محل زندگي ســيمين
و فرهنگــي يك شــهر ميتواند آن را به
دانشــور و جاللآلاحمــد را به خانه
مركز گردشگري تبديل كند و از اين راه
بخشي از هزينه نگداشت شهر از طريق سيدحميد موسوي
موزهاي تبديل كنيم كه براي كودكان
شهردار منطقه يك
هم جذابيت داشته باشد بايد مطالعهاي
درآمدهاي پايدار تأمين شــود .افزايش
درباره شــخصيت ايــن دو چهره ادبي
شمار گردشــگران به كسب درآمدهاي
اقتصادي منجر ميشود و چرخه باطل ساختوساز انجام شود و به دغدغه آنها درباره كودكان بپردازيم
دائمي و ايجــاد تراكم جمعيت شــهر را كاهش و بخشي از موزه را به خانهاي براي كودكان تبديل
ميدهد .عالوه بر جنبه اقتصادي ،احياي خانههاي كنيم .مركزي فعــال در حوزه ادبيات
تاريخي ،احساس تعلق خاطر شهروندان به شهري كودك در آنجا حضور داشته باشد و فضا
كه در آن زندگي ميكنند را بيشتر ميكند .حتي را بهگونه اي طراحي كنيم كه كودكان
كودكان نيز با بازديد خانه مشــاهير با چهرههاي با اشتياق از آنجا بازديد كنند و با قصه
فرهنگي ،علمي و هنري آشنا ميشوند و ميتوانند زندگي آن دو شخصيت آشنا شوند .با
استفاده از ايدههاي نو
بــراي آينده خود از اين شــخصيتها الگوبرداري تشــكيل اتاق فكر تاريخي ،آموزشي و
فيضي با تأييد صحبتهاي شــهردار
هنري ميتوان خانه موزهها را بهگونهاي
كنند».
امیرمسعود
انوشفر منطقه يك معتقد است كه با وجود افراد
طراحي
بازديدكنندگان
بــراي
جذاب
معمار و مرمتگر
خوش فكر اما در حــوزه تعيين كاربري
خالقيت براي جذب مخاطب
كنيم .اگر هر خانه موزه قصهاي داشته
و اثرگــذاري بناهاي تاريخــي ،عقبتر
براي احياي خانههــاي تاريخي چه مواردي را باشــد بازديدكنندگان با فضايي مرده
از كشــورهاي ديگر هســتيم« :اگر اين خانهها به
بايد مد نظر قرار داد؟ آيا حفظ بناي يك ساختمان روبهرو نميشوند» .
بخش خصوصي واگذار شوند صرفاً تبديل به كافه
قديمي ميتواند جذابيتي بــراي بازديدكنندگان
و رستوران ميشوند و كاربريهاي خالقانه ديگري
داشــته باشــد و آيا بازديد از خانههاي مشــاهير بناهاي تاريخي در معرض خطر تخريب
منطقــه يــك اماكــن فرهنگــي و هنــري براي آنها در نظر گرفته نميشود .در صورت دولتي
ميتواند احساس تعلق خاطر براي مخاطب ايجاد
منحصربهفردي دارد .طبق آماري كه شهردار منطقه بودن نيز به خانه موزههايي تبديل ميشــوند كه
يك ارائه ميدهد منطقه يك  15موزه 8 ،فقط درشــان باز است و مخاطبي ندارند .در حالي
امامزاده و مكان زيارتي 3 ،باغ ســفارت و كــه اين خانهها ظرفيتهاي بســيار بااليي براي
 42خانه واجــد ارزش از زمان پهلوي اول جــذب مخاطب دارند .بايد با همكاري افراد خوش
و دوم دارد .تغيير رويكرد مديريت شــهري فكر ،طراحي فضاي اين خانهها به گونهاي صورت
از سرمايهگذاري در بخشهاي مسكوني به گيرد كه از يك فضاي ايســتاي معماري به بخش
بخشهاي گردشگري و خدماتي موضوعي هنري و فرهنگــي تبديل شــوند .در اين صورت
است كه موسوي بر آن تأكيد ميكند و ادامه ميتوانند مراكزي براي رويدادهاي فرهنگي و حتي
ميدهــد« :در اهميت صيانــت از خانههاي درآمدزايي شهري باشند».

«پـهلوان»

چشمکرهایها را گرفت!
مرضیه موسوی
نقاشیهای دیواریاش را در زعفرانیه و میرداماد

و گوشــه و کنار شهر دیدهایم .حتی شاید ایستاده و

عکســی هم به یادگار از این نقاشیها گرفته باشیم.

«ایلگار رحیمی» تصویرگر تعدادی از همین نقاشیهای
دیواری است .ساکن میرداماد است و فارغالتحصیل
کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه هنر .سال
 1396شروع تصویرگریهایش روی دیوارهای شهر

تهران بود و از آن زمان تاکنون تجربههای زیادی در
این زمینه به دست آورده است .این روزها طرحها و

تصویرگریهای او در جشنوارههای شهرهای مختلف
از جمله کــرج و بیرجند و جاهــای دیگر برگزیده

میشود تا روی این دیوارها بنشــیند .او میگوید:
«هنرهای محیطی در شهرهای دیگر کمکم در حال

شناخته شدن است .با این حال در تهران به دیدن این
تصاویر روی دیوارهای شهر عادت کردهایم .رنگها و

تصویرهایی که تصویرگران در این نقاشیهای دیواری
اســتفاده میکنند چهره شهر را دلپذیرتر میکند».
این تصویرگر که متولد  1360در استان اردبیل است
گفتنیهای زیادی از روزهایی دارد که دیوارهای شهر

را نقاشی میکند.

میگویــد طــرح روی دیــوار خیابــان
ولیعصر(عــج) در حوالی زعفرانیه را بیشــتر از
دیگر نقاشــیهایدیواریاش دوست دارد .طرح
آن را از قبل کشــیده بــود و وقتی دنبال دیوار
کوچکی برای نقاشی در منطقه میگشت ،آن را
برای دیوار خانهای قدیمی در زعفرانیه مناسب
دید .رحیمــی میگوید« :المانهای ســنتی از
ورزش زورخانهای برای این تصویرگری استفاده
کرده بودم که به شــکل و شمایل دیوار کهنه و
قدیمی زعفرانیه میخــورد .معموالً قبل از آغاز
نقاشــی ،دیوار نیاز به شستوشــو و بتونهکاری
دارد .اما برای این دیوار من گذاشتم گوشههایی
از ریختگیهــای آن باقی بمانــد .چون با ظاهر
ســاختمان و نقاشی و المانها همخوانی زیادی
داشــت .این کار را سال گذشته روی این دیوار
کوچک کشــیدم و خوشحالم که هنوز هم باقی
مانده اســت ».باقی ماندن نقاشی روی دیوار را
نشــانهای از دوست داشته شــدن آن میداند.
عکسهای زیادی از دوســتان و آشــنایانش به
دســت او رســیده که مردم را در حال گرفتن
عکس یادگاری با این نقاشــی نشــان میدهد.
او میگوید« :همینکه نقاشــی تا به حال باقی
مانده به نظرم یعنی مردم هم از آن خوششــان
آمده .در طول این یک ســال که از کشیدن آن
میگذرد بارها عکسهایی به دســتم رسیده که
مردم کنار این دیــوار گرفتهاند .هر بار با دیدن
این عکسها ذوق میکنم و خوشحال میشوم.
مدتی قبل که مادرم برای دیدنم به تهران آمده
بود با دیدن این نقاشــی
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از نزدیــک خیلی ذوقزده شــد .ایــن ،بهترین
خوشــحالی بود که با دیدن این نقاشی نصیب
من شد».
گربههای بیچشم و رو
در خیابانهــا و کوچههــای شــهر که قدم
میزند چشــمش بــه دنبال دیوارهــای خالی
از رنگ اســت .یــا از دیدن نقاشــیهای دیگر
تصویرگران روی دیوارهــا لذت میبرد .میداند
برای هر طرح ســادهای کــه روی این دیوارها
مینشــیند چه ســختیهایی باید تحمل کرد.
او میگویــد« :معمــوالً تصویرگــران بیش از
ســایر هنرمندان محیطــی از رنگهای زنده و
طرحهای شاد استفاده میکنند .شاید از دور کار
سادهای به نظر برســد اما اینطور نیست .مث ً
ال
اغلب ما تصویرگــران زن تجربههای مختلفی از
برخوردهای عجیب مردم داشــتهایم .در یکی از
نقاشیها من چند گربه را روی دیوار میکشیدم.
یک فرد موتورسوار بود که هر روز صبح از آنجا
عبور میکرد میایســتاد و دعوا میکرد که چرا
عکس گربه روی دیوار میکشی؟ گربه بیچشم
و روســت .طاووس بکش .تا پایان نقاشــی هر
روز میآمــد چیــزی میگفــت و میرفت ».از
نقاشیهایی میگوید که بعد از نقش بستن روی
دیوار با استقبال زیادی روبهرو میشوند« :برخی
از نقاشــیهای دیواری در تهران خیلی خاطره
خوبی در ذهن مردم شــهر باقی گذاشتند .یکی
از آنها همیــن تصویر پهلوان روی دیوار خیابان
ولیعصر(عــج) در زعفرانیه بــود .یکی دیگر از

تصویرهایی که من خیلی دوســت دارم تصویر
پهلوانهایی اســت کــه زیر پل کالج کشــیده
شــده .به نظرم باید برای بازیابی این تصاویر در
ی دقیقی شود .بعد از مدتی
شهرداری برنامهریز 
این نقاشــیها از بین میروند و لکه میگیرند و
نیاز به رسیدگی دارند .اما چون به آنها رسیدگی
نمیشود از بین میروند».
صاحبخانه داربستها را پایین ریخت
تجربههــای ناکامی از نقاشــیهای دیواری
شــهر هم دارد .از اعتــراض صاحبخانهها برای
رنگآمیزی دیوار تا مشکالت دیگر« :یادم است
در محله خودمان ،میرداماد روی یکی از دیوارها
نقاشی میکشیدم که یکی از اهالی محله گفت
بایــد آن را پاککنم .یکبار هــم صاحبخانهای
به من اعتراض کرد که داربســتهایی که برای
نقاشــی زدهام ممکن است باعث شود دزد شب
به خانهاش بیاید .به همین دلیل ساعت  ۹شب
به من زنگ زد و گفت یا االن داربستها را جمع
میکنی یا همه را میریزم پایین .شــبانه خودم
را به آنجا رساندم و به سختی توانستم فردی که
بتواند داربســتها را باز کند پیدا کنم .با خودم
فکر کرده بودم که صاحبخانه نقاشی را میبیند
و حتماً از آن خوشــش میآید .اما اص ً
ال کار به
آنجا نکشید .مجبور شــدم کار را نیمهکاره رها
کنم .حاشیههایی اینچنینی در کار ما کم نیست
کــه همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد .با این
حال من این کار را دوست دارم و آن را با عالقه
انجام میدهم».

3 2

3 2

م
ناط

6

روزی روزگاری

شنبه  9اسفند  1399شماره 793

شنبه  9اسفند  1399شماره 793

کارگاه محله

م
ناط

ق 1

ق 1

گپوگفت با كارآفرين جواني كه
دستسازههاي منحصربهفرد ميسازد

داستان جديد دورريختنيها
راحله عبدالحسينی

بيراه نيست كه ميگويند بهترين و كارآمدترين ايدهها در سختترين شرايط پديد آمدهاست .نمونهاش هممحله اي جوان ما
كه كارآفريني و ايدهپردازي را در اوج روزهاي خانهنشــيني كرونايي و در حالي كه همه درها را به روي خود بسته ميديد آغاز
كرد« .عادله خمسه» ساخت وسايل كاربردي از دور ريختنيها را با رويكرد حفظ محيطزيست انجام ميدهد و اين تفاوت ،باعث
اســتقبال از كارآفريني او شدهاست .خمسه ميگويد كه روزهاي سخت براي اين اســت كه نگاه ديگري به زندگي و اطرافمان
داشتهباشيم .با او درباره دستسازهها و كارآفريني در روزهاي كرونايي گپ زده ايم.

توسعه فرحزاد با احیا و
بهسازی مسیر قدیمی
امامزاده داود(ع)

خاطرات مسیر یونجهزاری
زنده میشود
حسن حسنزاده

در روزگاری نهچندان دور ،آستان مقدس
امامزاده داود(ع) یکی از پرجاذبهترین اماکن
زیارتی و گردشگری تهرانیها بود .آنقدر که
مشهور بود در دوران پهلوی اول و دوم ،ساالنه
 100هزار نفــر از علما ،روحانیون ،لوطیها و
دیگر طبقات اجتماعی به آستان مقدس این
امامزاده سفر میکنند .آن روزها تنها مسیر
دسترسی به بقعه امامزاده داود(ع) ازآبادی
فرحزاد میگذشــت .جادهای که به دلیل
گذر از دل یونجهزارهای باالدســت فرحزاد
به مســیر یونجهزاری معروف شد .جادهای
خاکی و صعبالعبور بــه طول  15کیلومتر
که از روستای فرحزاد آغاز میشد و زمینه
شکلگیری نخستین کافهها ،چایخانهها و
اقامتگاههای زائــران را در اینآبادی کهن
فراهم کرد .اگرچه با ســاخت جاده جدید
امامزاده داود(ع) در محدود کن و ســولقان
چند دههای اســت که مسیر یونجهزاری از
رونق افتــاده و آن کافههای قدیمی تعطیل
شدهاند اما خبرهای خوبی برای فرحزادیها
در راه است .به بهانه برگزاری نشستهایی
برای احیا و بهسازی این مسیر خاطرهانگیز،
سراغ شــورایاران ،باغداران و مدیر دفتر
توسعه محله فرحزاد رفتیم و درباره جزئیات
این طرح پرسوجو کردیم.

تعریض و بهسازی مسیر برای گردشگران ،ورزشکاران
و تأمین امکانات اولیهای مثل پارکینگ عمومی و ...نیز
پیشبینی شده است».

از احیای کافهها تا فروش صنایعدستی
موســفیدان محله فرحزاد هنوز خاطرههای کافه
«آب زندگانی» و اتراق شبانه زائران امامزادهداود(ع) در
این کافه قدیمی را فراموش نکردهاند .یکی از دهها کافه
محلههایی که با وجود توســعه شهر و تغییر منظر پررونق این مســیر خاطرهانگیز که از زائران امامزاده،
شــهری هنوز ویژگیهای هویتی ،طبیعی و تاریخی پذیرایی و معیشــت شــمار زیــادی از اهالی قدیمی
خود را حفــظ کردهاند ظرفیت باالیی برای توســعه فرحزاد را هم تأمین میکردند .اگرچه سالهای زیادی
همهجانبه در حوزههای فرهنگــی و اقتصادی دارند .از تعطیلــی این کافه و دیگر کافههای قدیمی فرحزاد
فرحزاد بهعنوان یکی ازآبادیهای قدیمی شــمیران میگذرد اما بهسازی این مسیر قدیمی گامی مهم برای
از همین محلههای مســتعد برای توسعه گردشگری احیای این کافهها و اشــتغالزایی بــرای جوانان امروز
است .احیای مسیر تاریخی دسترسی به آستان مقدس فرحزاد اســت .احمدیه از همکاری نهادهای مختلفی
امامــزاده داود(ع) که میان اهالــی قدیمی فرحزاد به مانند سازمان نوسازی شــهرداری ،شورایاری فرحزاد
مســیر یونجهزاری معروف اســت ،همان
و شــورای باغداران محله برای احیای این
بســتر و فرصت مناسبی است که میتواند
مسیر و فراهم کردن زمینههای اشتغالزایی
زمینههای توســعه همهجانبــه فرحزاد را
برای گروهی از اهالی محله میگوید« :یکی
فراهم کند« .مــژگان احمدیه» مدیر دفتر
از مهمتریــن ارکان طــرح احیای مســیر
توســعه محله فرحزاد که ایــن روزها در
امامزاده داود(ع) ظرفیتهای اقتصادی آن
جلسات متعدد با شورایاران ،اهالی و شورای
برای اهالی محله است .با احیای این مسیر
باغــداران فرحزاد پیگیر مقدمــات احیا و
قدیمی و ورود ورزشکاران ،طبیعتگردان،
مژگان احمدیه
بهسازی این مسیر قدیمی است میگوید :مدیر دفتر توسعه محله گردشــگردان و کوهنــوردان چرخه مالی
«دفتر توســعه محله فرحزاد نقشــه راهی فرحزاد
تازهای در فرحزاد ایجاد میشود .در باغهای
برای توســعه این محلــه تدوین کرده که
حاشــیه این مســیر ،ظرفیتهایی برای
یکی از مهمترین بخشهای آن بهســازی
کمپزنی و شبمانی گردشگران و ورزشکاران و کسب
و احیای مســیر قدیمی دسترســی به آستان مقدس درآمد برای باغداران وجــود دارد .از طرفی خانههای
امامزاده داود(ع) اســت .در طرح احیا و بهسازی این قدیمی و ســنتی در فرحزاد هســت که مالکان آنها
مسیر خاطرهانگیز ،فراهم کردن امکاناتی برای پذیرش آمادگــی خود را برای تبدیل این خانهها به اقامتگاه و
گردشگران و طبیعتگردان و زیرساختهای الزم برای توسعه بومگردی در محله اعالم کردهاند».
پذیرش ورزشــکاران دیده شده اســت ».از دهه  60و
بهسازی مسیر قدیمی امامزاده داود(ع) زمینههای
در
همزمان با بازگشایی مسیر جدید امامزادهداود(ع)
درآمدزایی دیگر ظرفیتهای این محله قدیمی را نیز
زاری
محدوده کن و ســولقان به تدریج مســیر یونجه
فراهم خواهد کرد .فرحزاد از اقوام و مهاجران مختلفی
نه
ســالیان
محله فرحزاد از رونق افتاد؛ جادهای که در
میزبانی میکند که هرکدام صنایعدســتی مخصوص
چندان دور مسیر گردشگری و محل عبور و شبمانی به خــود را دارنــد .احمدیه ادامه میدهــد« :در این
زائــران امامــزاده داود(ع) بود .اما بــا وجود این هنوز طرح ،مسیر گردشــگری و زیارتی امامزاده داود(ع) از
هم این مســیر قدیمی مورد اســتقبال ورزشکاران و میدان فرحزاد آغاز میشود و با گذر از مسیر تاریخی
دوچرخهسواران قرار میگیرد .احمدیه از ظرفیتهای
مسیر یونجهزاری برای پذیرش ورزشکاران رشتههای
مختلف میگوید« :اگرچه مسیر یونجهزاری دیگر رونق
گذشــته را ندارد ولی به دلیل ویژگیهای توپوگرافی
آن هنــوز هم یکــی از پاتوقهای دوچرخهســواران
کوهستان است .اما نبود امکانات حداقلی در این مسیر
و عرض کــم آن بهعنوان یک معبر مــالرو ،آن را از
کانون توجه ورزشکاران این رشته و کوهنوردان خارج
کرده اســت .در طرح احیای مســیر امامزاده داود(ع)

یونجهزاری به امامزاده داود(ع) میرسد .در این مسیر
فرصتی برای اســتقرار غرفههای فروش صنایعدستی
اقوام مختلف فرحزاد هم فراهم میشود .مسئلهای که
به معیشت بســیاری از بانوان سرپرست خانوار محله
کمک میکند».
توسعه اقامتگاههای موقت در باغها
یکی از ویژگیهای طبیعی مسیر قدیمی امامزاده
داود(ع) وجود باغهای توت ،گردو ،شاتوت ،گیالس و...
است؛ بیش از  300باغ سرسبز که در روزگار رونق این
مسیر با کافهها و اقامتگاههای موقت ،از زائران امامزاده
میزبانــی میکردند .در طرح احیای مســیر امامزاده
داود(ع) باغداران هم آمادگی خود را برای بهسازی این
مسیر اعالم کردهاند« .مهدی بهشتی» نماینده شورای
باغداران فرحزاد میگوید« :در دوران رونق این مسیر،
باغداران میوههای فصل مثل گیالس ،شــاتوت ،گردو
و ...را به زائران و گردشگران میفروختند .خوشبختانه
هنوز همنسل جوان فرحزاد و فرزندان باغداران قدیمی
ل هستند و برای احیای
این محله به باغداری مشــغو 
آن کافههــای قدیمی انگیزه دارند ».باغداران مســیر
امامزاده داود(ع) امیدوارند احیای این مسیر مقدمهای
شــود برای زنده کردن نام روستای قدیمی یونجهزار.
بهشــتی ادامه میدهد« :در مسیر امامزاده داود(ع) به
محدودهای میرسیم که به معدن سنگ مثقال معروف
اســت .از این نقطه گستره سبزی با بیش از  300باغ
نمایان میشــود که روزگاری روســتای یونجهزار نام
داشــت .اگرچه در تقســیمات جدید روستایی به نام
یونجهزار وجود ندارد اما باغداران قدیمی امیدوارند با
احیای این مسیر نام این روستا دوباره ،زنده و مقدماتی
برای توسعه امکانات آن فراهم شود».
کوچ معتادان از دره فرحزاد
اگرچه طی سالهای اخیر نام محله فرحزاد یادآور
برخی آســیبهای اجتماعی بوده است اما شورایاران
یکی از نتایج مثبت احیا و بهســازی مســیر قدیمی
امامزاده داود(ع) را مقابله با این آســیبها میدانند.
«مریم ســامت» عضو شــورایاری فرحزاد میگوید:
«بــا وجود تالشهای شــورایاران ،نیروهای انتظامی،
شهرداری و نهادهای مختلف هنوز هم تجمع معتادان
در روددره فرحــزاد یکی از معضالت اساســی محله
ماســت .کاهش حس امنیت در معابر نزدیک روددره
ی گاه و بیگاه لوازم
پــس از تاریکی هوا و ســرقتها 
خودرو در این معابر یکی از پیامدهای وجود این آسیب
اجتماعی است .اما اجرای طرح بهسازی و احیای مسیر
امامزاد ه داود(ع) و ورود گردشــگران و طبیعتگردان
بیشــتر به فرحزاد میتواند به حل این معضل قدیمی
هم کمک کند».

شيوع كرونا با تعطيل شدن بســياري از كسب و كارها و شركتها
همراه بود .خمسه هم كه فارغالتحصيل رشته معماري است از اين قاعده
مستثنا نشد و به خانهنشيني اجباري تن داد .اما تفاوت آدمهاي خالق
و ايدهپرداز درست در همين بزنگاههاي تلخ كه زندگي سخت ميگيرد
و چرخ روزگار بر وقف مراد نميچرخد مشخص ميشود .به جاي اينكه
كاسه چه كنم دست بگيرد ،از اين فرصت خانهنشيني يا همان فرصتي
كه ما هم هميشه منتظريم تا در خانهمان را بزند ،استفاده كرد و دست به
كار شد .ميگويد« :معماري رؤياي هميشگي من بود و هميشه خودم را
در اين رشته و اين فضايكاري ميديدم كه به دنبال همين عالقه درس
خواندم و مشغول شدم .وقتي زندگي طور ديگري چرخيد و هر كدام از
ما به نوعي مجبور شديم خودمان را با شرايط جديد وفق بدهيم ،من هم
به دنبال راهي براي گذراندن اين روزها بودم .از وقتي يادم ميآيد براي
هديه دادن ترجيح ميدادم كار دست و هنر خودم باشد .يا حتي جعبه
كادو و بســتهبندي را متناسب باسليقه و عاليق فردي كه ميخواستم
به او هديه بدهم ،درســت ميكردم .همه دوستان و اطرافيانم هم اين
موضوع را ميدانستند و حتي از من ميخواستند كه جعبه كادو را براي
آنها بسازم يا بستهبندي هديه را انجام بدهم .گاهي هم يك كارتپستال

ريختن نخواهيم داشت و همه چيز را به چشم بازآفريني ميبينم».
دستسازههاي بيتكرار
دستسازههايي كه خمسه ميسازد را ميشود به نوعي منحصربهفرد
ناميد .از اين نظر كه هر نمونهاي را فقط يك بار و براي يك نفر ميسازد.
در اينباره ميگويد« :وقتي مث ً
ال شــخصي ســفارش نگهدارنده موبايل
ميدهــد و ميگويد دقيقاً همين را ميخواهم كه عكســش در صفحه
مجازي است ،اين توضيح را ميدهم كه هر سفارش مطابق رنگ و سليقه
سفارشدهنده ســاخته ميشود و كارها اص ً
ال مانند هم نيست ».گاهي
اوقات سفارشدهندهها خودشان وسيلهاي كه ديگر كارايي ندارد ،مثل
تكههاي چوب يك ميز را به او ميدهند تا برايشــان چيز ديگري بسازد
و آن تكه چوبهاي رنگ و رو رفته با نقاشــي دوباره به يك جا عودي
زيبا تبديل ميشود« :من هميشه دوست داشتم وسايل و حتي لباسم
تكراري نباشد .به همين دليل دستسازههاي تكراري درست نميكنم.
از ديــدگاه من ارزش بازآفريني به اين اســت كه منحصربهفرد و طبق
سليقه و نظر سفارشدهنده باشد .اگر بخواهم همه چيز را شبيه هم و
تكراري بســازم به مراتب براي من راحتتر است .اما ديگر خالقيتي در
كار نيست».
تلفيق هنر مدرن و سنتي
«تلفيق معماري مدرن با معماري اصيل ايراني يكي از موضوعات مورد
عالقه من در دوران دانشــجويي بوده و هنوز هم هســت ».خمسه حاال
تلفيق هنر مدرن و سنتي را در دستسازههايش اجرا ميكند« :فرمهاي
كاشيكاري ،طرحهاي اسليمي و ...را با توجه به روحيات سفارشدهنده و
رنگهاي مورد عالقهاش به كار ميبرم .سفارشدهندهها هم وقتي ميبينند
ميتوانند نظر بدهند و سليقه خود را بگويند ،بيشتر استقبال ميكنند».
وقتي شكل و فرم دستسازهها منحصربهفرد ميشود ،اسم خاص خود را
هم پيدا ميكند و به نام ســفارشدهنده عكس دستسازه ثبت ميشود.
حاال ديگر جا كليدي ،نگهدارنده موبايل ،جا عودي ،گلدان ،زير ليواني و...
كه بازآفريني شدند براي خودشان اسم منحصربهفردي هم دارند.

كوچك ضميمه هديه ميكردم .براي تهيه اين وســايل هم هميشه از
چيزهايي كه در خانه داشتم استفاده ميكردم و هيچوقت خرج اضافهاي
ن استفاده از مواد دورريز
نميتراشيدم ».همين روحيه خالقانه براي بهتري 
باعث شد تا در جرقه كارآفريني در ذهن او زده شود.
بازآفريني به جاي دور ريختني
خمســه كارآفرينــي را در صفحــه مجــازي آغــاز كــرد و
دستســازههايش را از اين طريق با ديگران به اشتراك ميگذارد .او
ميگويد« :با پيشــرفت تكنولوژي اســتفاده از سيدي كم شده و ما
ماندهايم و دنيايي از سيديهايي كه برايما مورد استفاده ندارد .اگر
كمي حواسمان به محيطزيست باشــد ،آنها را به غرفههاي بازيافت
الكترونيك تحويل ميدهيم .اگر كمي هم خالقيت داشتهباشــيم كه
ميتوانيم با همين سيديهاي به ظاهر به دردنخور دنيايي از وسايل
كاربردي بسازيم .نقاشي روي سيدي يكي از معمولترين كارهاست.
ســاخت چراغ خواب يا زيرليواني و انواع و اقســام ايدهها هست كه
فقط با اين يك قلم وسيله به ظاهر دورريختني ميشود درست كرد.
وقتي با اين ديد خالقانه به وسايل نگاه كنيم ،ديگر چيزي براي دور

دوستدار
محيطزيست
باشيم

آموزش براي عالقهمندان
كارآفرينــي با وســايل دور ريختني براي خمســه بــه درآمدزايي
رسيدهاست .او حاال دانش و تجربهاش را با افرادي كه دوست دارند براي
خود كسب و كار داشتهباشند سهيم ميشود« :وسايل قديمي مثل كمد،
ميــز يا فرش قديمي در هر خانهاي پيدا ميشــود .در خانه ما هم اين
وسايل در يك اتاق 20مترمربعي جمع شدهاست .براي بازآفريني نيازي
نيســت كه كل طراحي مث ً
ال كمد را تغيير بدهيم .با يك تغيير خالقانه
ميشود ،هم كاربرد و هم ظاهر آن وسيله را عوض كرد .براي اين كار بايد
سمباده زدن ،تركيب رنگ و كار با ابزار و ...را بدانيم .در صفحه مجازي
اين موارد را با زبان ســاده آموزش ميدهم ».خمســه معتقد است كه
همين كارهاي به ظاهر ساده كه هر كسي قدري از آن را ميداند ،وقتي
با يك ايده همراه ميشــود ،كمك ميكند تا حال خوبي داشتهباشيم:
«حال خوب اين روزها كيمياســت .بايد براي خلــق آن تالش كنيم.
حال خوب هم مثل مهرباني وقتي با ديگران به اشــتراك گذاشتهشود،
چندين برابر ميشود .از طرفي وقتي حاصل كار دست و فكر خودمان را
ميبينيم ،انگيزهاي بيشتر براي خلق و بازآفريني پيدا ميكنيم .وقتي هم
حالمان خوب باشــد ،ايدههاي بهتري به ذهنمان ميرسد و به اصطالح
اين چرخه حال خوب ادامه پيدا ميكند .فقط كافي است آستين همت
را باال بزنيم ».او دورههاي بازيابي مجازي را هم در سراي محله دزاشيب
گذراندهاست.

حاال كه قرار اســت بازآفريني كنيم يعني
وسايل قديمي ،استفاده شده و به اصطالح دورريز
را جور ديگري ببينم و از آنها داســتاني جديد
بسازيم ،خوب است نگاه دوستدار محيطزيستي
هم به آن اضافه كنيم .قدم گذاشتن در اين راه
اص ً
ال كار سختي نيست .آســانترين قدم اين

است كه زبالههاي خشك و تر را جدا كنيم .بعد
ياد بگيريم زبالههاي خشك را تفكيك كنيم و
بعد هم با خشــككردن زبالههاي تر و درست
كردن خشكاله براي خوراك دام ،هر كدام يك
شهروند پسماند صفر باشــيم .دوست داشتن
زمين و نجات زمين را وظيفه خودمان بدانيم.
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جوانان و پيشكسوتان فوتبال اختياريه
از روزگار ناخوش زمين خاكي محله ميگويند

از نفس افتادهها

سالي اس
ت
ك
ه
ب
ات
فو
تبال كو
وسعه زم
زمين خاكي چك در ديگر م ينهاي
ورزشكاران اختياريه از رون حل هها،
م
ق
سنگر فوتبالحله نگرانند مبا افتاده و
به برج يستهاي محل دا آخرين
و مركز تجا ه هم
تبديل ش ري
ود

زمين اختياريه را با چنگ و دندان حفظ كردهايم

حسن حسنزاده

وقتي خبر ميرسيد تيم اختياريه قرار است در زمين خاكي محله به مصاف تيم فالن محله شميران برود گوش

تا گوش زمين پر از تماشــاگر ميشد .از كودك و نوجوان تا موسفيدان محله ،تمام هفته را به انتظار مينشستند تا
آخر هفته از راه برسد و تيم اختياريه رقيب سنتي و سرسختش را شكست بدهد .آنوقت بود كه بساط كريخواني
حسابي جور ميشد و اهالي محله ،پيروزي تيم محلهشان را به رخ طرفداران تيم بازنده ميكشيدند .اگرچه خاطره
آن كريخوانيها و مسابقات پرشور و هيجان هنوز در ذهن اهالي قديمي محله زنده است اما افسوس كه اين خاطرات
شيرين در چند دهه پيش جا ماندهاند .حاال زمين خاكي اختياريه با كمترين امكانات ممكن ،در حصار ساختمانهاي
اطراف به حال خود رها شده و هرازگاهي شايد ميزبان جمعي از جوانان فوتبالدوست شود .جوانان اختياريه و بهويژه
پيشكسوتاني كه از همين زمين به پيراهن تيم ملي فوتبال رسيدهاند نگران سرنوشت زمين خاكي محلههستند؛
زميني كه طي سالهاي اخير چند باري زمزمه ساخت مركز تجاري و ...در آن به گوش رسيد و حاال تنهاتر از هميشه
به مأمني براي آسيبهاي اجتماعي تبديل شده است .سري به محله اختياريه زديم و در گفتوگو با اهالي ،شوراياران
و جمعي از پيشكسوتان فوتبال اختياريه به مشكالت اين زمين خاطرهانگيز پرداختيم.

تنها زمين فوتبال محل ه هســتند .شريفي
امكانات را به جان ميخرند تا آخرين زمين بسياري را هم به فوتبال ايران معرفي كرد
ديوارهــاي ســيماني قديمــي ،زمين
ميگويد« :وقتي خبر رســيد قرار اســت
خاكــي محله را حفظ كننــد .ابهري ادامه اما پيشكسوتان فوتبال اختياريه بيتوجهي
خاكــي اختياريه را از ديــد عابران پياده و
در زميــن خاكي اختياريه يك ســاختمان
ميدهد« :اختياريه يك زمين خاكي ديگر متولــي وقف را عامل اصلي كمبود امكانات
خودروهاي عبوري ميدان اختياريه پنهان
تجاري ســاخته شــود ،فوتباليســتهاي
هم داشــت كه به زمين نخســتوزيري يا و از رونــق افتادن آن ميدانند« .محمدرضا
كردهاند .اما از فراز ساختمانها و برجهاي
جوان و پيشكســوت محلــه براي حفاظت
المــپ معروف بود .حــاال آن زمين خاكي شــريفي» يكــي از اهالي محلــه اختياريه
اطراف ،زمين خاكي اختياريه پيداست كه
از ايــن زمين خاطرهانگيز زنجيره انســاني
ميگويد« :ايــن زمين خاكي
جاي خــود را به يك برج داده
با همان شــمايل  70سال پيش به حيات
نيمبندش ادامه ميدهد .تيركهاي فلزي عباس ابهري
تشكيل دادند .صورتجلسهاي با امضاي همه
است .پيشكســوتان و جوانان
كــه حــدود  5هزارمترمربع محمدرضا شریفی
شورايار محله اختياريه
مساحت دارد بخشي از ملك از اهالی محله اختیاریه حاضران و نماينــدگان محلي ،تنظيم و به
محله اگرچه به ناچار در زمين
هــر دو دروازه زنــگ زده ،ســنگريزهها
اداره اوقاف شــميران بهعنوان متولي وقف
موقوفه بزرگتري اســت كه
فوتبال ديگــر محلهها تمرين
خطكشــي زمين را بلعيده و پشت دروازه
عزاداري ســاخته ميكنند اما در هفته يكي دو ســاعت در زمين خاكي
حدود  170ســال پيش توسط  4برادر ارائه شــد تا تنها زمين فوتبال محله حفظ شــود .در
غربي زمين هم تكيهاي براي ايام
شــده اســت .در روزگاري كه هر محلهاي براي خود زمين خاكي اختياريه پا به توپ ميشوند اختیاریه كه حدود
وقف شد .در گذر زمان ،ديگر بخشهاي وقفنامه اين زمين اشاره شده كه منافع آن بايد براي
آن زميــن موقوفه به خانــه ،آپارتمان ،اهالي و برگزاري مراسم عزاداري اباعبداهللالحسين(ع)
يك مجموعه ورزشــي كوچك يا دستكم يك زمين تا آخرين زمين خاكي محله خالي نماند  5هزارمترمربع
مدرســه و ...تبديــل شــد .از آن ملك در محله هزينه شود .در محله ما سرانه ورزشي پايين
چمن مصنوعي دارد ،فوتبالدوستان اختياريه بايد به و از دست نرود».
مساحت دارد
موقوفه بيش از  70ســال است كه تنها اســت و هيچ زمين ورزشــي ديگري نداريم .اهالي
همين زمين خاكي بــدون امكانات دل خوش كنند.
بخشي از ملك
زميني كه در ســايه بيتوجهي نهادهاي مسئول ،هر روزگار ناخوش آخرين زمين
همين زمين خاكي براي استفاده اهالي محلــه از اداره اوقــاف كه متولي ايــن زمين موقوفه
ســال مهجورتر ميشود تا شــايد سرنوشت غمانگيز خاكي شميران
اســت ميخواهند شرايط را براي احياي زمين خاكي
باقي مانده است».
موقوفه بزرگتري
يكــي از ويژگيهاي محلــه اختياريه
اختياريه و توسعه امكانات آن فراهم كند».
ديگر زمينهاي خاكي شــميران انتظارش را بكشد.
«عباس ابهري» شــورايار محلــه اختياريه ميگويد :ـ رســتمآباد رواج سنت حسنه وقف در است كه حدود  170هيچ زمين ورزشي ديگري
تالش براي احياي زمين
«زمين خاكــي اختياريه يكــي از زمينهاي اصلي ايــن محله و وجود واقفــان بزرگي مثل سال پيش توسط  4نداريم
شوراياران و فوتباليستهاي پيشكسوت اختياريه
به تدريج با توسعه شهر و از بين رفتن
فوتبال در شــميران بود .فوتباليستهاي بسياري از مرحوم «حاج آخوند خراساني» و مرحوم برادر وقف شد
بســياري از زمينهاي خاكي شميران ،قدمهايي هم بــراي احياي زمين خاكــي اختياريه
بازي در همين زمين خاكي به تيم ملي و باشگاههاي «حاج علي محســنيان» است كه هنوز
نگرانيها درباره از بين رفتن تنها زمين برداشــتهاند .رختكــن كوچك ضلع غربــي و لوازم
بزرگ كشــور رســيدند .حاال  15ســالي است كه با هم نامشان به واسطه موقوفههاي فراوان
توســعه زمينهاي فوتبال كوچك در ديگر محلهها ،ميان اهالي اختياريهـ رســتمآباد زنده است .سنت فوتبال اختياريه هم بيشتر شد؛ بهويژه وقتي كه زمين ورزش همگاني كه در ضلع شــرق اين زمين خاكي
زميــن خاكي اختياريه از رونق افتاده و ورزشــكاران وقف در اين محله زمينهســاز وقــف باغها و امالك خاكي «نخستوزيري» ديگر زمين خاكي محله جاي نصب شــده ،نمونهاي از تالش ورزشدوستان محله
محله نگرانند مبادا آخرين ســنگر فوتباليســتهاي بسياري شــد كه زمين خاكي اختياريه هم نمونهاي خود را به يك برج سر به فلك كشيده داد .از تشكيل براي حفــظ اين زميــن خاطرهانگيز اســت .ابهري
محله هم به بــرج و مركز تجاري تبديل شــود ».با از رواج اين ســنت حسنه در محله اختياريه به شمار زنجيره انساني براي حفظ تنها زمين خاكي اختياريه از پيگيريهــاي شــوراياران ميگويــد« :خواســته
وجــود همه اين كاســتيها ،جوانان ديــروز و امروز ميرود .اگرچه اين زمين موقوف ه بيش از  7دهه زمين چند ســالي ميگذرد و هنوز هم اهالي ،ورزشكاران و شــوراياران ،فوتباليســتها و پيشكســوتان ورزش
محله خطرات و آسيبهاي بازي در اين زمين بدون فوتبال چند نسل از جوانان اختياريه بود و مليپوشان پيشكســوتان فوتبال اختياريه نگران از دســت دادن اختياريه ،تشــكيل يك هيأت امنا براي اين زمين با

حضور نماينــدگان محلي و نمايندهاي از اداره اوقاف شــميران بود ،روزگار خوشي را سپري نميكند .اهالي
شــميران بهعنوان متولي اين زمين وقفي اســت .با ميگويند كه گاهي پشــت حصار سيماني و در زواياي
تشــكيل هيئت امنا امكان توسعه اين
پنهان اين زمين خاكي ،بزم شبانه معتادان
زمين ،استفاده نظاممند از آن و تشكيل
به راه ميشــود« .رضا محموديان» يكي
چند مدرسه فوتبال و حتي درآمدزايي
ديگر از جوانان فوتباليست محله ميگويد:
وجــود دارد؛ درآمدهايي كــه ميتواند
«وقتــي زمين خاكي اختياريه هنوز رونق
صرف نگهداشــت زمين شــود .هرچند خواسته اهالی
داشت و ميزبان مسابقات مختلف شميران
با پيگيري شــوراياري و پيشكســوتان اختياريه ،تشكيل
بود ،قبل از برگزاري هر مسابقه سنگهاي
درشت را از زمين جمع ميكرديم تا كسي
محله ،شــهرداري ناحيــه يك رختكن يك هيئت امنا
كوچكي در گوشــهاي از زمين ساخت
آسيب نبيند .اما حاال جاي سنگهايريز
اما بهسازي و توسعه امكانات اين زمين براي اين زمين با
و درشت ،بايد از روي زمين سرنگ جمع
كنيم .متولي زمين را بــه حال خود رها
نيازمند همكاري متولي آن يعني اداره حضور نمايندگان
كرده و خبري از نگهبان نيست .شبهاي
اوقاف شميران است ».عالوه بر آمادگي محلي و نمايندهاي
شهرداري براي تأمين بخشي از امكانات
تابستان معتادان و زبالهگردها چهارگوشه
زمين خاكي اختياريه ،شوراياران پيگير از اداره اوقاف
زمين را به زبالهداني و محل مصرف مواد
مخدر تبديل ميكنند .حاال دغدغه اصلي
چمنكــردن اين زمين از فدراســيون شميران بهعنوان
فوتبال هم بودهاند .ابهري ادامه مي
جوانان محله فقط خاكــي بودن زمين و
دهد :متولي اين زمين
«براي تحقق هدف احياي زمين فوتبال
نبود امكانات نيست .كيسههاي كوچك و
اختياريه ،از فدراسيون فوتبال هم براي وقفي است
بزرگ زباله و حتي وجود سرنگهاي آلوده
چمــن كردن زمين درخواســت كمك
نگراني ديگري براي پا به توپ شــدن در
كرديم .فدراســيون و اداره كل ورزش اســتان تهران اين زمين است».ابهري ميگويد« :عالوه بر آسيبهاي
همكاري براي نصب چمن مصنوعي در زمين خاكي اجتماعي ،منظره نامناسب اين زمين در خيابان اصلي
اختياريه را بــه صدور مجوز از ســوي متولي زمين محله عامل ديگري است كه لزوم احيا وبهسازي آن را
مشروط كردند».
بيشــتر ميكند .از طرفي ،اختياريه با حدود 100هزار
نفــر جمعيت ،هيــچ زمين فوتبــال ديگــري ندارد.
جاي سنگ ،سرنگ جمع ميكنيم
نوجوانان ،جوانان و پيشكســوتان محله مجبورند براي
زمين خاكي اختياريــه كه روزگاري نه چندان دور يك جلسه تمرين از زمينهاي لويزان و چيذر استفاده
محل اجتماع فوتباليستهاي اختياريه و ديگر محلههاي كنند؛ زمينهايي كه فاصله زيادي با اختياريه دارد».

زمين خاكــي اختياريه پاتوق بســياري از
مليپوشان پيشكســوت ايران بود؛ بازيكناني كه
از همين زمين خاكي به باشــگاههاي حرفهاي و
پيراهن تيم ملي ايران رســيدند و براي جوانان
فوتبالدوســت ايــن محله هــم گامهاي
مؤثري برداشــتند« .مهدي دينورزاده»
پيشكســوت فوتبال ايران كه سابقه
بازي در تيم ملي و باشگاههاي پاس و
شاهين تهران را در كارنام ه ورزشي پر و
پيمانش دارد ،يكي از همان پيشكسوتان
است كه شــانه به شانه اهالي اختياريه براي
حفظ اين زمين خاطرهانگيز تالش كرده اســت.
دينورزاده از پيشــينه زمين خاكــي اختياريه و
جايگاه آن در ورزش شــميران ميگويد« :زمين
خاكي اختياريه از دوران كودكي من و حتي سالها
پيــش از آن پاتوق تيمهاي فوتبال شــميران و
برگزاري مسابقات دورهاي محلههاي شميران بود.
اين زمين خاكي حتي از زمين فوتبال قيطريه كه
امروز به ورزشگاهي با امكانات مناسب تبديل شده
است هم سابقه و قدمت بيشتري دارد .بازيكنان
سرشناسي مثل برادران سليمي ،برادران عابديني،
برادران نوروزي ،غالمحسين نوريان ،حسن روشن،
عباس موسيوند ،امير مرزوقي ،مهدي رضابيگي،
علي كرمسوري ،حســين ضرابي ،اصغر حاجيلو
و ...از بازي در همين زمين فوتبال رشــد كردند و

به تدريج به تيم ملي و باشگاههاي مطرح كشور
معرفي شــدند ».دينورزاده روزگاري را به خاطر
دارد كه تيرهاي چوبــي زمين خاكي اختياريه را
با تيرهاي فلــزي كه از زمين رهبر ميدان نوبنياد
آوردنــد تعويض كردنــد؛ روزهايي كه زمين
خاكي اختياريه براي برگزاري يك مسابقه
تمام عيــار و كريهاي تمامنشــدني
فوتباليستهاي محلههاي شميران همه
چيز داشــت .اما اين روزها حال زمين
خاكي اختياريه خوب نيست .دينورزاده
از تالش پيشكســوتان و اهالي محله براي
حفظ اين زميــن خاطرهانگيز ميگويد« :حاال كه
بســياري از محلههاي تهران حداقل يك زمين
چمن مصنوعي دارند ،زمين قديمي و خاطرهانگيز
اختياريه به حال خود رها شــده اســت .اگرچه
با پيگيري شوراياران و پيشكســوتان فوتبال،
شهرداري براي تجهيز زمين پا پيش گذاشت ولي
ظاهرا مشــکالتی در اوقاف وجود دارد .اگر زمين
خاكي اختياريه هنــوز در محاصره آپارتمانها و
برجهاي اطراف دوام آورده ،نتيجه حضور و حمايت
اهالي و پيشكسوتان فوتبال اختياريه است .اهالي
و جوانان ورزشــكار محله تا امروز اين زمين را با
چنگ و دندان حفظ كردهاند تا به سرنوشت ديگر
زمينهاي خاكي شميران مثل زمينهاي نوبنياد،
حسنآباد زرگنده ،دروس و ...دچار نشود».

دوباره مدارس فوتبال را احيا ميكنيم

با وجود بازي در تيمهاي دارايي ،تهران جوان
و رسيدن به پيراهن تيم ملي ايران ،هنوز خاطرات
پا به توپ شدن در زمين خاكي اختياريه را به ياد
دارد« .غالمحســين نوريان» پيشكسوت
محبوب محلــه اختياريه كــه الگوي
فوتبالي و اخالقي چند نسل اين محله
اســت از اهميت زمين خاكي اختياريه
در مسابقات فوتبال شميران ميگويد:
« هر سال حداقل  3دوره مسابقه بزرگ با
حضور همه تيمهاي شميران در اين زمين برگزار
ميشد .زمين اختياريه چند ويژگي مهم داشت.
نخست جمعيت زياد اختياريه ـ رستمآباد و شمار
زياد فوتباليستهاي محله بود كه به چنين زميني
نياز داشتند .همچنين موقعيت مكاني و دسترسي
مناســب به ديگر محلهها ،زمين خاكي اختياريه
را به پاتوق تيمهاي ديگر تبديل كرد .اســتقبال
از زميــن اختياريه آنقدر زياد بــود كه بچههاي
اختياريه هم بايد براي بــازي در اين زمين نوبت
ميگرفتند .زير تيغ آفتاب يا سرماي زمستان هم
محال بود ساعتي اين زمين خالي باشد ».نوريان
هم شانه به شــانه ديگر پيشكسوتان اختياريه

چند نسل از جوانان فوتباليست محله را در همين
زمين فوتبال تمرين داده است« :من معلم بودم و
دانشآموزانم را براي زنگ ورزش به زمين خاكي
اختياريه و زمين نخستوزيري ميآوردم .از
ميان همان دانشآموزان فوتباليستهاي
بسياري به تيمهاي مطرح رسيدند .حاال
سالهاســت كه زمين نخستوزيري
به برج تبديل شده و اهالي نگران تنها
زمين فوتبال محلهاند .متأسفانه طي چند
مرحله خبر ساختوســاز در اين زمين به گوش
اهالي رسيد و حتي زماني شنيديم قرار بود اين
زمين به مركزي براي تعميرات اتوبوسهاي شركت
واحد تبديل شود .من و ديگر پيشكسوتان محله
آمادهايم كه در صورت همكاري اداره اوقاف و ديگر
نهادهاي مسئول ،دوباره زمين اختياريه را احيا و
مدارس فوتبال را راهاندازي كنيم .براي حفظ تنها
زمين فوتبال اختياريه هميشــه در كنار اهالي و
پيشكسوتان اين محله هستیم .جوانان ورزشكار
محله بــه اين زمين فوتبال نياز دارند .من و ديگر
پيشكسوتان از مسئوالن ميخواهيم براي حفظ و
احياي اين زمين کمک کنند».
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خاطره بازی با «تقی اکبری» پیشکسوت تنیس

توپ جمعکنی که قهرمان آسیا شد
شهره کیانوشراد
 14ساله بود که قهرمان تنیس کشور شد .شرکت در تمرینهای مختلف و کسب مدال در مسابقات کشوری و آسیایی «تقی اکبری» را

به چهرهای شناخته شده در این رشته ورزشی تبدیل کرد .اکبری با تجربه  60سالهای که از بازی در این رشته ورزشی دارد اکنون در سالن

یکی از ورزشگاههای تنیس نیاوران چند ساعت در هفته را به تمرین این ورزش میپردازد .او معتقد است که نه تنها به ورزش تنیس بهایی

داده نمیشود بلکه از تجربه پیشکسوتان این رشته هم استفاده نمیشود و اکنون تنیس به یکی از ورزشهای الکچری و پرهزینه تبدیل

شده است .با او درباره فعالیت حرفهایاش گفتوگو کردهایم.

را ریشــهیابی میکنیم .مث ً
ال ممکن است فردی به
سراغ شما بیاید و بگوید مدتی است بیخواب شده.
شاید شما به او داروی مســکن توصیه کنید .ولی
من برای فردی که درگیر اعتیاد بوده و ترک کرده
هرگز چنین چیزی توصیه نمیکنم .در عوض سعی
میکنم به او گوش دهم .بفهمم چیســت که ذهن
او را درگیر خود کرده و چطور میتوان آن مشــکل
را حل کرد».

دعوت به زندگیدوباره
مرضیه موسوی

بزرگ شده محله دزاشیب و فرمانیه است .اهالی محله او را با گلخانه سرسبز و پرورش
گل و گیاهش میشناسند« .تقی رضاسلطانی»  ۶۲ســاله از کاسبان و اهالی دزاشیب
سالهاست که وقت و درآمد خود را برای کمک به افراد آسیب دیده جامعه کمک میکند؛
افرادی که پا در راه اعتیاد گذاشتهاند و حاال برای ترک کردن نیاز به حمایت دارند .بیش
از ۲۰سال اســت که افرادی که تمایل به ترک دارند را به کمپهای ترک اعتیاد معرفی
میکند و بعد از پایان دوره  ۲۱روزه کمپ هم هوایشان را دارد تا به زندگی برگردند .شمار
آدمهایی که در این سالها کمک کرده از دستش در رفته است .او میگوید« :هر فردی
که درگیر اعتیاد میشود زندگی خودش و خانوادهاش را تحت تأثیر قرار میدهد .به همین
دلیل نجات هر فرد معتاد از این دام ،نجات یک خانواده است».

بزنگاههایی که بهبودیافتهها را کالفه میکند
تالشهای رضاســلطانی در فرمانیه همیشه هم
به نتیجه مطلوب نمیرســد و بارها شاهد برگشت
دوباره معتادان به ســمت مصرف مواد بوده است.
با این حال دســت از تالش برنمیدارد ۲۰ .ســال
است که افراد مختلف را از هممحلهای تا مهاجری
کــه اتفاقی گذرش به او افتاده از اعتیاد نجات داده
اســت .او میگوید« :در بین افراد معتادی که برای
تــرک به آنها کمــک کردهام ،هر قشــری از مردم
به چشــم میخورند .از دکتــر و مهندس تا دزد و
خالفکاری که تصمیم گرفتهاند زندگی ســالمی را
در پیش بگیرند .افراد در مســیر ترک یا بعد از آن
همچنــان نیاز به راهنمایــی و کمک دارند .همین
معتادانی که تــرک کردهاند ،به دیگــر افراد برای
بهبود کمــک میکنند .ما گاهی کــه به خدماتی
مثل پزشــکی و کارهای دیگر نیاز داریم به ســراغ

همیــن افراد میرویم و از آنهــا کمک میگیریم».
شمار افرادی که زندگی آنها را از ورطه اعتیاد نجات
داده از دســتش در رفته است .با این حال افرادی
را هم ســراغ دارد که بعد از ترک دوباره به سمت
اعتیاد کشیده شده و زندگی خود را نابود کردهاند:
«ما هــم تجربههای موفق داشــتیم و هم ناموفق.
افــرادی بودند که بعــد از یکی دو ســال ترک یا
حتی بیشتر ،دوباره به سمت مواد کشیده شدهاند.
افرادی هم در این راه جان خود را از دست دادهاند
و اعتیاد باعث مرگشان شده .من فکر میکنم کسی
که بهبودیافته اســت ،همیشــه به کمک نیاز دارد.
تنگناهایی در زندگی هســت که ممکن است آنها
را خسته و ناامید کند و دوباره به مصرف مواد پناه
ببرند .نخستین راه این مشکالت حرف زدن است.
من با جان و دل به حرفها و مشکالتشــان گوش
میکنم .آنها را راهنمایی میکنم و دلیل مشــکل

بعد از  20سال راه باشگاه را گم کردم
دارنــده  2مــدال طال 2 ،نقــره و یک برنز
آســیایی ســال  1369به دلیل دلسرد شدن
و بیتوجهی مســئوالن به این ورزش ایران را
تــرک میکند و به آلمان میرود مهاجرتی که
 20سال طول میکشد« :سال  1369به تنیس
توجه نمیکردند .هیچکس حتی سراغی از من
نمیگرفت و نمیگفت تقی حالت چطور است؟
من که دوست داشــتم از تجربهام در آموزش
اســتفاده کنم ،برای ســفر به آلمان رفتم .در
آلمان با یکی از دوســتان ایرانیام تنیس بازی
میکردم .یکی از آلمانیها که عضو باشــگاهی
بود ســراغم آمد و از من برای بازی در باشگاه
دعوت کرد .آن زمان  47ساله بودم .قبول کردم
به شــرط مربیگری با باشــگاه همکاری کنم.
آنها هم که مهارت مرا در بازی دیدند موافقت
کردند .همکاری من  20سال ادامه پیدا کرد .با
اینکه شرایط مالی خوبی برای من فراهم کرده

بودند ولی دلتنگ زندگی در ایران شــدم .دلم
برای همه جا تنگ میشد؛ برای بازار تجریش،
کوه ،مردم و دوستان و ...وقتی بعد از  20سال
به ایران آمدم و به باشــگاه قدیمی تنیس در
نیاوران رفتم راه باشگاه را گم کردم .خبری از
ساختمانهای قدیم نبود و بافت کوچهها تغییر
کرده بود .انگار وارد محلهای دیگر شــده بودم.
نیاوران در گذشــته زمینهــای خاکی زیادی
داشــت .یکی از تفریحات اهالی رفتن به این
زمینها و تماشــای مسابقات فوتبال و والیبال
بود .در شــمیران قدیم پرنــده پر نمیزد .زیبا
بــود .االن هم زیبایی دیگری دارد .به عقب که
نمیتوانیم برگردیم .باید راه درست را برویم».

اکبری معتقد است که اگر بخواهیم به
تنیس به چشم قهرمانی بنگریم باید
نگاهمان تغییر کند .او که اکنون بازی
تنیس یکی از تفریحات اصلی او به
شمار میآید میگوید« :اگر بخواهیم
جوانان به ورزش ترغیب شوند باید
مشکل را ریشهای حل کرد .در اختیار
قرار دادن امکانات ورزشی با هزینه
کم ،استعدادیابی و کمک به جوانان و
نوجوانان مستعد و استفاده از تجارب
پیشکسوتان میتواند به درخشش
استعدادهای ورزشی در تنیس کمک
کند .اگر نگاهمان به ورزش فقط
بهعنوان راهی برای کسب درآمد باشد
در تربیت و پرورش قهرمان ورزشی
موفق نخواهیم شد».

قبل از کرونا
هر روز به تجریش میرفتم
«قبــل از کرونا روزی نبود کــه دلم هوای
بازار تجریش را نکند ».اکبری که سالهاســت
در نیاوران زندگــی میکند تجریش را یکی
از خاطره انگیزتریــن و بهترین محلههای
شــمیران میداند و میگوید که اگر کرونا
نبود هر روز به تجریش میرفت« :وقتی به
تجریش میروم حس و حال خوبی پیدا
میکند .قدم زدن دربازار تجریش حال
آدم را خوب میکند .کوه ،چهرههای
آشنا ،قهوهخانهها و باللفروشیها و...
از دیدنیهای تجریش اســت .اص ً
ال
همین شلوغی بازار تجریش هم خوب
است .جوان که بودم و تجریش هم خلوت
بود ،دور میدان را شــاید 10دور میزدم .از
بوســتان نیاوران تا تجریش پیــاده میرفتم و
حالم خوب میشــد .حتی دوستان آلمانیام را
که به ایران میآینــد به تجریش میبرم .چند
سال پیش یکی از دوستانم را دعوت کردم که
برای تعطیالت کریسمس به ایران بیاید .گفتم:
تو که همه جای دنیــا را رفتهای یکبار هم به
ایران بیا .حتماً وسایل اسکی را هم بیاور .تعجب
کرد که مگر ایران برف دارد! مگر کوه دارد! آن
سال آمد و  5سال پیاپی دیگر هم برای اسکی
در شمشــک به ایران آمد 3 .سال بعدش هم با
همســرش آمد .باور نمیکرد که طبیعت ایران
اینقدر زیبا باشد».

افرادی که مواد را ترک کردهاند میتوانند
مثل همه ما در جامعه ،زندگی کنند و در
کنارشان احساس امنیت کنیم.
بهبودیافته میگذارد و باالخره او را کالفه میکند .به
همین دلیل این افراد ترجیح میدهند از محیطهای
قبلی دور شوند .در حالی که اگر مردم رفتار درست
را آموزش ببینند افــرادی که مواد را ترک کردهاند
هم میتوانند مثل همــه ما در جامعه ،زندگی و در
کنارشان احساس امنیت کنند».

نگاهمان باید تغییر کند

عکس :احمد سیدپور

ســالها کمک به افــراد معتاد بــرای بهبود ،او
را از نزدیک با مشــکالت آنها آشــنا کرده اســت.
بهبودیافتههای زیادی در مســیر ترک و بعد از آن
به ســراغش میآیند تا از او مشــورت بگیرند و اگر
در کارشــان گرهی به وجود بیاید ،روی کمکهای
رضاسلطانی حساب میکنند .گوش شنوایی دارد و
با حوصله پای حرفهایشــان مینشیند .گاهی هم
برای حل مشکالتشان آنها را نزد پزشکان و افرادی
که بتوانند مشــکل را برطرف کنند میفرســتد .او
میگوید« :تنها چیــزی که از یک معتاد میخواهم
این اســت که تمایل به ترک داشــته باشد .هرچه
ســالهای اعتیاد فرد بیشتر باشــد و بیشتر زمین
خورده باشــد ،راحتتر میتواند ترک کند .آنها را به
کمپ معرفی میکنم و هوایشــان را دارم .دورههای
کمپ  ۲۱روزه اســت و بعد از پاکی ،اگر نیاز به کار
یا جایی برای ماندن داشــته باشــند سعی میکنم
برایشانکاری انجام دهم ».بزرگترین مشکل افراد
معتاد بعد از بهبــود را بیکاری میداند؛ معضلی که
باعث میشود دوباره بیانگیزه شوند و لغزش کنند.
از خانوادههــا و جامعــه میگوید که بــه فردی که
اعتیاد را ترک کرده است اعتماد نمیکنند و همین
بیاعتمادی برای آنها مشــکالت زیــادی به وجود
میآورد« :در بین افرادی که برای ترک کمکشــان
کردهام افرادی باسابقه طوالنی مصرف وجود دارند.
از طرفی افرادی را میشناسم که  ۱۷سال یا بیشتر،
از زمان ترکشــان میگذرد .هر فرد معتاد شــرایط
خاص خود را دارد و باید با آنها متناسب با وضعیتی
که دارند تعامل کنیم .حتی برخی که میدانم ممکن
اســت از طرف خانواده پذیرفته نشوند یا مشکالت
دیگر داشته باشند را مدتی پیش خودم نگه میدارم
و در گلخانه دستشان را به کاریبند میکنم ».گاهی
هم با صبوری با خانوادههایشان حرف میزند تا آنها
را برای برگشت به خانه و جمع خانواده راضی کند:
«گاهی از همسرم میخواهم که با مادر یا همسر فرد
بهبودیافته حرف بزند .بســیاری از آنها ممکن است
زن و زندگی داشــته باشــند و اغلب طالق گرفته و
جدا شدهاند .اما حتی اگر امکانش فراهم باشد برای
ازدواج و برگشــت دوباره آنها به زندگی مشترک پا
پیش میگذارم».

گلفروش قدیمی محله دزاشیب حامی افرادی است که
میخواهند مصرف موادمخدر را کنار بگذارند

آدمهای امنی برای بهبودیافتهها باشیم
آگاه نبودن جامعه از شرایط روحی و جسمی فرد
دارای اعتیاد را بزرگترین مشــکل سر راه معتادان
بــرای برگشــت به زندگــی دوباره خــود میداند؛
مسئلهای که باعث میشــود خانوادههای این افراد
به جای اینکه بخواهند در جریان بهبود فرزند خود
قــرار بگیرند ،ترجیح میدهنــد از آن بیخبر و دور
باشــند .بعد هم که عضو تازه بهبودیافته خانواده به
خانه برمیگردد با مشکالت تازهای مثل بیاعتمادی
و ســرزنش خانواده روبــهرو میشــود« :یک فرد
بهبودیافته نیــاز به اعتماد و پذیرفته شــدن دارد.
اغلــب این افــراد ترجیح میدهنــد در میان دیگر
بهبودیافتههــا زندگی کنند تــا اینکه در کنار دیگر
افراد باشند .اعتماد به نفس مواجه شدن با جامعهای
که قب ً
ال در آن زندگــی میکردند را ندارند .دلیلش
هم این اســت که جامعه رفتار درســت با این افراد
را نمیشناســد .اگر فرد سابقه اعتیاد خود را پنهان
نکند ،با فرض اینکه صاحب شغلی شود معموالً مدام
از طرف باالســری خود پاییده میشود که دست از
پا خطا نکرده باشــد .یا مورد ســرکوفت و سرزنش
قرار میگیرد و مدام این جمله برایش تکرار میشود
که تو قرار اســت بهزودی مصرف را از سر بگیری و
نمیتوانی همیشــه پاک بمانی .همه این
کلمهها و حرفها تأثیر خود را روی فرد

«ساعت  7صبح تا  6بعدازظهر همراه همسن
و ســاالنم در زمین تنیس امجدیه بودیم ،توپ
جمع میکردیم و  5ریال دستمزد میگرفتیم.
در آن ســالها  5ریال خیلی ارزش داشت .در
طول یــک روز حدود  25ریال جمع میشــد
که این پول را برای کمــک خرج به پدرانمان
میدادیم که اغلب در همان ورزشگاه به کارهای
باغبانی ،ســرایداری و ...مشغول بودند ».اکبری
با مــرور خاطرات دوران کودکــی خود که در
ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه سابق) سپری
شده اســت ،زندگی در این محل را اصلیترین
عامل برای شــروع عالقهاش به ورزش میداند:
«پدر من از کارکنان ورزشــگاه بود و در همان
ورزشگاه هم زندگی میکردیم .بعدها با خواهر
و برادرانــم صدیقه ،رضا ،حســین و ابراهیم و
چند نفر از بچههای دیگــر بهصورت حرفهای
در رشــته تنیس مدال کسب کردیم .عیسی و
محرم خدایی ،حبیب صالح ،شــیرزاد اکبری،
حســن و علی مدنی از بهترین بازیکنها و هم
دورهایهای من بودند .از همان  7ســالگی که
بهعنوان توپ جمع کــن به زمین میرفتیم با
تنیس آشنا شــدیم .آنقدر با عالقه و با جدیت
ورزش میکردیم کــه در نوجوانی جزو نفرات
برتر در رشته تنیس شدیم .سر کالس مدرسه
فقط منتظر تمام شدن ساعت درس بودم .زنگ
که میخورد بالفاصله دنبال تنیس میرفتم .به
همین دلیل تا 7کالس بیشــتر درس نخواندم.
همه هوش و حواسم به بازی تنیس بود .تنیس
را از  7ســالگی شــروع کردم و در  14سالگی
قهرمان کشور شــدم .این مدالآوری به مدت
طوالنی  12یا  13سال ادامه داشت و این مقام
را در کشــور و آسیا حفظ کردم 15 .ساله بودم
که همراه 2نفر دیگر از بازیکنها نوذر ویسی و
نعمت نعمتی(روحشان شاد) برای دوره آموزش
 3ماهه به امریکا اعزام شــدیم .این آموزشها
خیلی به افزایــش مهارت من در تنیس کمک
کرد .وقتی به ایران برگشتیم تیم قوی در سطح
آسیا داشــتیم که میتوانســتیم در مسابقات
خودی نشان دهیم».
اکبری متولد سال  1324است و سابقه 60
سال تجربه در بازی تنیس دارد .وقتی صحبت
از پرهزینه و الکچری بودن این ورزش میشود

با مقایسه این روزها نسبت به سالهای جوانی
و نوجوانیاش میگوید« :در دوره ما بحث مالی
مطرح نبود .عشقمان فقط تنیس بود .فدراسیون
به ما که عضــو تیمملی بودیم اجــازه میداد
فقط روزی یک ســاعت شاگرد داشته باشیم و
بتوانیم از راه مربیگری درآمدی کســب کنیم.
اما امروز همه دنبال مربیگری هستند .آموزش
تنیس را فقط برای کسب درآمد دنبال میکنند
تا بتوانند شــاگرد داشته باشــند .کسی دنبال
قهرمانی و شرکت در مسابقات نیست .در همین
نیاوران اگر بخواهید زمین با مربی اجاره کنید
باید حداقل  400هزارتومان برای یک ســاعت
بپردازید .پس میتوان گفت به ورزشی الکچری
تبدیل شــده اســت و مربیگریاش هم درآمد
خوبی دارد .باشگاههای خصوصی تنیسکاری به
استعدادیابی ندارند .هدفشان تأمین هزینههای
اجاره ســالن اســت .متأســفانه هیئت ورزش
شــمیرانات هم توجهی به ورزشــکاران قدیم
ندارد و از تجربه و مشاوره آنها استفاده نمیکند.
تنیس رها شده و مدیریت درستی نیست .فقط
صحبت کنیم و از تجارب اســتفاده نکنیم چه
فایدهای دارد؟ اگر از من بپرسید میگویم تنیس
ما حال خوبی ندارد».

11

3 2

م
ناط

10

کاسب محله

شنبه  9اسفند  1399شماره 793

شنبه  9اسفند  1399شماره 793

چهره محله

م
ناط

ق 1

ق 1

سال  -1355فینال مسابقات تنیس آسیا
ورزشگاه شهید شیرودی(امجدیه)

سال  -1355تمرین تنیس تقی اکبری همراه با فرزندش
ورزشگاه شهید شیرودی(امجدیه)

3 2

توجه به مناطق کمتر دیده شده
بیــش از هر جــای دیگری ،دلش برای روســتاها و
طبیعت بکری که در ســالهای گذشــته به آن ســفر
کرده تنگ میشود؛ بیشــتر از تهرانی که سالها در آن
خانه داشــته و آنجا بزرگ شــده است .قارایی میگوید:
«زندگــی در کالنشــهرها با زندگی در روســتا یا میان
عشــایر تفاوت زیادی دارد .من زندگی در این مناطق را
بیشــتر از کالنشهرها دوست دارم .به همین دلیل هم با
مردم این مناطق ارتباط بیشتری میگیرم .ارتباط من با
تهران به خانهمان در سوهانک خالصه میشود و کارهای
روزمرهای که مثل همه مردم باید در ترافیک و شــلوغی
انجام دهم ».او تمرکز امکانــات و جمعیت در تهران را
ویژگی منفی تهران میداند و قصد دارد با مســتندهایی
که میسازد به شناخته شدن ظرفیتهای هر منطقه از
کشور کمک کند .قارایی میگوید« :مستندهای ایرانگرد

جواد قارایی ،مستندساز ایرانگرد
از دغدغههایش میگوید

ایران را دوست داشته باشیم

ماجرای تولد ایرانگرد
نخســتین مجموعه از مستندهای ایرانگرد 10
ســال پیش از تلویزیون پخش شد .ماجرای شروع
ساخت این مستندها قصه عجیبی دارد که از زبان
جواد قارایی میشنوید:
همراه گروهی کوهنــورد به گردنه دیزین رفته
بودم .مشغول کوهپیمایی و لذت بردن از طبیعت
بودم .ناگهان با اینکه هدفون در گوشم بود صدای
مهیبی شنیدم .دیدم که از باالی کوه برف شکسته
شــد و حجم بزرگی از برف به سمتم حرکت کرد.
نمیتوانســتم حرکت کنم .میخکوب شــده بودم.
توده بزرگ برفی به سمت من آمد بدون اینکه من
بتوانــم قدم از قدم بردارم .من از شــدت هیجان و
اضطراب میخندیدم .بهمن به من رسید و حجمی
از بــرف مرا دربرگرفت .در چشــم بر هم زدنی در
عمق یکی دو متری برف فرو رفتم .سکوت عمیقی
بــود .همچنان وضعیت برایم جالــب بود .با خودم
گفتــم چقدر ایــن حادثه میتواند جالب باشــد.
بعد به خــودم گفتم خب کمکم باید بلند شــوم.
دســت و پایم را تــکان دادم .هیچ حرکتی نکردم.
فکر کردم اص ً
ال زوری به خرج ندادهام .بیشتر تالش
کردم .این بار با تمام قدرت و وجودم ســعی کردم
بلند شوم .اما یک میلیمتر هم تکان نخوردم .بدنم
داغ شــده بود .اما خودم را نباختم .امکان داشــت
بهصورت عمودی یا افقی در برف باشم .گفتم بهتر
است فریاد بزنم .فریاد کشیدم هیچ صدایی نشنیدم.
تاریک بود .نفس کشــیدن سخت شده بود .حس
میکردم در برف فریز شدهام و امکان تکان خوردن
ندارم .یــادم آمد افرادی که زیــر بهمن میمانند
فرصت کمی برای زندگی دارند .کمبود اکســیژن
و له شــدن زیــر بهمن و ضربه خوردن و آســیب
دیــدن بر اثر آن میتواند دالیل مختلفی برای این
مرگ باشــد .فکر کردن به این موضوع مرا غمگین
میکرد .از خدا کمک خواســتم .گفتم نمیخواهم
به این شکل بمیرم .و بیهوش شدم .در واقع مردم.

مرضیه موسوی
«جواد قارایی» را با مســتندهای ایرانگردی میشناسیم؛ برنامههای تلویزیونی که گوشههایی از طبیعت ایران را که پیش از این
کمتر کسی آن را دیده و شناخته بود به نمایش میگذاشت .مستندساز محله سوهانک طی سالهای گذشته بیشتر از آنکه در خانه
و محله خود زندگی کرده باشــد به روستاها و مناطق بکر و دورافتاده گوشه و کنار کشور سفر کرده است .میگوید آنقدر که وجب
به وجب سواحل چابهار را میشناسد ،محله و کوچهای را که در آن زندگی میکند نمیشناسد .قارایی و مستندهایش به دنبال دور
کردن تمرکز زندگی و گردشگری و اقتصاد از کالنشهرهاست .به گفته او نوروز امسال به دلیل شیوع کرونا و بهتعویق افتادن برنامههای

ساخت مستند ،ایرانگرد نخواهیم داشت و احتماالً با چند ماه تأخیر سری جدید این مستند از تلویزیون پخش خواهد شد.

از مناطق کمتر دیده شده ایران حرف میزند؛ نقاطی که
حتی ممکن اســت مردم آن استان هم آشنایی چندانی
با زیباییهایش نداشته باشند .به همین دلیل تا به حال
مستندی درباره تهران نساختهام .البته کوههای شمیران
طبیعت بسیار زیبایی دارد که هر وقت در تهران باشم و
دلم برای طبیعت تنگ شده باشد به آنجا میروم».
توچال را دوست دارم
توچال ،منطقه گردشگری مورد عالقه قارایی در
تهران اســت که اگر پنجشنبه و جمعهای در تهران
باشــد حتماً ســری به آن میزند .او میگوید« :فکر

میکنم مردم تهران کوههای شــمیران و بهخصوص
توچال را چندان جــدی نگرفتهاند .این را از مواجه
آنها با این منطقه کوهستانی میتوان فهمید .خوب
به خاطر دارم که برای کوهنوردی و استفاده از هوای
تازه کوهستان به توچال رفته بودم .ناگهان طوفان و
برف ســنگینی همه جا را فرا گرفت .طوری که هیچ
ردپایی روی برفها باقی نمیماند .راه را گم کرده و
در شرایط بسیار سختی بودیم .در نهایت از مسیری
خودمان را به پایین قلهرســانیدم که اص ً
ال مســیر
مناسبی نبود .ممکن بود در این صعود جانمان را از
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صدایــش قطع و وصــل میشــود .میگوید صدها
کیلومتــر از خانه و محلهاش دور شــده تا خــود را به
هرمزگان برساند .مشغول فیلمبرداری جدیدترین سری
مستند ایرانگرد اســت .قارایی مستند جدید ایرانگرد را
در حالی میســازد که بســتههای ماسک و الکل هم به
وسایل کولهاش اضافه شــده .خاطره ابتال به کرونا طی
ماههای گذشته هنوز در ذهنش تازه است .میگوید« :من
و چند نفر از عوامل تولید مستند ایرانگرد به کرونا مبتال
شــده بودیم .برای همین ترس از ابتال بیشــتر از قبل با
ماست .با این حال نمیتوانیم کار را نیمهکاره رها کنیم.
مدام از الکل و ماسک استفاده میکنیم .رعایت بهداشت
در حالی که آدم در ســفر است کار ســادهای نیست».
مســتندی که پخش آن به نوروز  ١۴٠٠نمیرسد اما با
 3 ،2مــاه تأخیر از تلویزیون پخش خواهد شــد .قارایی
میگوید« :شیوع کرونا برنامههای ساخت مستند را کمی
به تعویق انداخت .به همین دلیل پخش ســری جدید
ایرانگرد به نوروز امســال نمیرسد .این روزها همراه تیم
ایرانگرد سخت مشغول کار تولید در هرمزگان هستیم».
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دست بدهیم و گرفتار بوران و سرمازدگی شویم .بعد
از رسیدن به نقطهای امن ،وقتی فهمیدیم که از چه
مسیر خطرناکی پایین آمدهایم بسیار تعجب کردیم
و ترســیدیم .آن روز شــاید اگر من و همتیمیهایم
امکانــات و تجهیزات کمتری به همراه داشــتیم یا
آمادگی کمتــری برای صعود داشــتیم ممکن بود
جانمان را از دست بدهیم .خیلی از ما فکر میکنیم
چون کوههای شمیران کوههایی نزدیک به محدوده
شهری تهران هستند ،صعود به آن هم چندان دشوار
نیست و آن را دستکم میگیریم».

دردسرهای حمل بز
چند وقتی اســت که انجمن نیــکورزی ایرانیان را
خیران به توسعه مناطق
راهاندازی کرده تا با کمکهای ّ
محروم ،کمک و نیازهای اولیه آنها را برطرف کند .از 10
سال پیش که مستندســازی برنامه ایرانگرد را آغاز کرد
راهش به روستاها و مناطق محرومی از کشور افتاد که از
اولیهترین امکانات محروم بودند .قارایی درباره این انجمن
یک ســاله میگوید« :در طول سفر به روستاها و مناطق
مختلف کشــور از نزدیک با محرومیتها و مشکالت
مردم در اســتانهایی مثل خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان و کرمان و...
مواجه شــدم .دیدم که مردم زیادی
در این مناطــق از امکانات اولیه مثل
بــه داشــت و آمــوزش و کار و آنچه
حــق و در خــور آنان اســت محروم
هســتند .از طرف دیگــر در همین
مناطــق ظرفیتهای بســیار زیادی
در زمینــه گردشــگری و کارآفرینی
ک ســال پیش بود
و ...وجود دارد .ی 
که تصمیم گرفتم انجمن نیکورزی
ایرانگــرد را راهاندازی کنم تا به کمک
مردم شــرایط زندگی در این روستاها
را بهتر کنیم ».فعالیتهای این انجمن
در هر روستا و منطقهای به ویژگیهای
آن منطقه بســتگی دارد .ساخت جاده و
مدرسه ،حفر چاه ،اشتغالزایی و کمک به
کسب درآمد گوشــهای از این فعالیتها

طی سالهای گذشته است .او میگوید« :یکی از کارهایی
که در انجمن نیکورزی ایرانگــرد انجام دادیم تهیه بز
مولد برای روســتاهای محروم بود .اهالی این روستاها به
دلیل مشــکل مالی امکان خرید دام را
نداشــتند .ما این بزها را به دســت
روستاییان میرســاندیم تا از شیر
آنها استفاده کنند .گرچه این بزها به
دست صاحبانشان امانت هستند اما
برههــای آنها متعلق به همان خانواده
است و میتوانند از آن نگهداری کنند.
حــدود  8ماه پیش بود که ما این
بزها را برای روستاهای سیستان
و بلوچستان تهیه کردیم .چند
هفته پیش که دوبــاره به این
منطقه سر زده بودیم دیدم که
بســیاری از این بزها بارور شده
و برههای تعدادیشان به دنیا
آمدهانــد .این یکی از بهترین
خبرهایی بود که طی ماههای
اخیــر شــنیدیم و حاصل
تالشمان در انجمن بود».
پیــدا کــردن بزهای
مولــد و انتقــال آنها به
مناطــق روســتایی از
پردردسرترین کارهایی
اســت کــه در ماههای
گذشته ســراغش را گرفته

بــود« :زمانی کــه تصمیم گرفتیم به این روســتاییان
بزهای مولد بدهیم کرونا در ایران شــایع شــده بود .به
دلیل شــیوع کرونا اجازه انتقال حیوانات از روستایی به
روستای دیگر را نداشتیم .به همین دلیل باید این بزها
را در سیستان و بلوچستان پیدا میکردیم و به مناطق
روســتایی میبردیم .پیدا کردن این بزها و جمعآوری
آنها از مناطق مختلف بســیار کار سختی بود .اما دیدن
نتیجه این کار طی هفتههای گذشته خستگی آن روزها
را از یادم برد».

دغدغه حفظ طبیعت
از روستاهایی میگوید که مردمش حتی سرویس
بهداشــتی و حمــام ندارند .به همیــن دلیل تأمین
زیرساختهای این روســتاها را با کمک مردم آغاز
کرده است .قارایی میگوید« :با  600میلیون تومان
توانستیم برای چند روستا جاده بسازیم؛ با این پول
در تهران حتی یک واحد خانــه نقلی هم نمیتوان
خرید .این مقایســه را بــرای این انجــام دادم که
بگویم چقدر تمرکز ثروت و امکانات در کالنشــهرها

به روســتاها ضربه زده است .من تالش میکنم این
فاصلــه را کمتر کنم ».کمک به رونق گردشــگری
پایــدار در روســتاهای کشــور یکــی از مهمترین
هدفهایی اســت که در انجمن نیکورزی ایرانگرد
دنبال میکند .اما به دلیل شــیوع کرونا فع ً
ال اجرای
بسیاری از برنامههای آن را متوقف کرده است .با این
حال فروش صنایعدســتی را کمــک خوبی به رونق
کسب و کار در این روســتاها میداند .قارایی عالوه
بر اینها دغدغههای محیطزیســتی هم دارد و آن را

اما با تمام وجود از خدا خواســتم که نمیرم و زنده
بمانم .آن باال همه همراهانم جان سالم به در برده
بودند .کســانی که بیرون بودند نمیتوانستند مرا
در اقیانوس برف پیدا کنند .یکی اتفاقی آمد سراغ
جایی که من بودم و گفت اینجا را بگردیم .شــروع
به کندن زمین کردنــد .هنوز بدنم داغ بود که مرا
پیدا کردند .برای اینکه من به دنیا برگردم بهصورتم
میزدند .من با یکی از این ســیلیها از مرگ بیدار
شدم .دیدم همه بچهها باالی سر من هستند .فکر
میکــردم خوابم برده .گفتــم :برویم .مربی گفت:
چیزی نیســت تو زنده ماندهای .گفتم :یعنی چی؟
نمیفهمیــدم چه میگویند .بچههــا گفتند :تو از
مرگ نجات پیدا کردهای .مرگ را جلو چشمم دیده
بــودم .به یاد این افتادم که من مــرده بودم .باورم
نمیشد .گفتم :مگر میشود؟ امکان ندارد! میگفتم:
من مرده بودم .بعد دیگر ســکوت کردم .بعد از نیم
ساعت بچهها هنوز داشتند تالش میکردندکه مرا
از آن زیر بیرون بیاورند .باورم نمیشد زنده بمانم.
 15دقیقه زیر بهمن مانده بودم .شــاید فقط یک
دقیقه هوشیار بودم .از زیر بهمن زنده بیرون آمدم.
تــا چند ماه بعد از این اتفاق من منزوی بودم .خدا
بــه من فرصت دیگری داده بود و آن اتفاق زندگی
مرا کام ً
ال تغییر داد .آنجا بود به این نتیجه رسیدم
که باید دنبال عالقهمندیهایم باشم .برای اینکه از
عمری که خدا به من داده اســت درست استفاده
کنم باید دنبال چیزی میرفتم که دوستش داشتم.
آپارتمانی داشــتم که فروختم و نخستین قسمت
ایرانگــرد را تولید کردم .ای 
ن کاری بود که من باید
برای خودم و برای اســتفاده درست از عمرم انجام
میدادم .من عاشق ایران و طبیعت ایران بودم و این
کار کوچک را به خاطر کشورم انجام دادم .بعد هم
ایرانگرد عالقهمندان خود را پیدا کرد و من توانستم
مجموعههای دیگری از این مستند را تهیه کنم تا
همه مردم با زیباییهای ناشناخته ایران آشنا شوند.

میتوان از حرفهایش در مســتندها یا محتوایی که
در فضای مجازی تولیــد میکند هم فهمید .قارایی
میگوید« :من در کنار معرفی جادبههای گردشگری
بــه فکر این هســتم که فرهنگســازی الزم در این
مناطق ایجاد شــود .فضای مجازی این روزها جایی
از کشــور را ناشناخته نگذاشــته است .اما آنجه من
در ویدیوها و مستندها دنبالش هستم این است که
این فضاها را در حالــی معرفی کنم که از چگونگی
مراقبت از این طبیعت هم صحبت کرده باشم».
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هنرمندی که عروسکهایش روایتگر قصهها و افسانهها هستند

هنوز «ننه سـرما»

و «عمو نوروز» طـرفدار دارند

میــان آپارتمانهای قد و نیم قد
و ترافیک پرگره خیابان ستارخان،
صدای زیگزاگ چرخ خیاطی کارگاه
مغازه قصهفروشی گم است .در این
کارگاه هنردوزندگی با خالقیت گره
خــورده و نقش و جانــی دوباره به
قصهها و افسانههای قدیمی ایرانی
داده .اینجا جــدا از آنکه کارگاه و
مغازه مجازی قصهفروشی است کنج
خانه «لیال کفاشزاده» و عروســک
افســانههای دوران کودکیمان هم
اســت .بانویی که با تدبیر دســت،
پا ،تنپوشهــای گل و گلی و راه راه
از جنــس تترون و کنــف برای تن
پارچهای عروســک میدوزد .سری
به خانه این بانوی عاشق زدیم تا با
او درباره آنچه که در اندیشه دارد
صحبت کنیم.

نقاش هممحله اي بخشی از معماری ناب تهران
را روي بوم آوردهاست كه كمتر به آن توجه كردهايم

سفر به تهران چشمنواز
با قلممو
راحله عبدالحسينی

نقاشيها ما را ميبرد به روزگاري كه تهران را با درختان چنار و آواز گنجشككانش ميشناختيم .روزگاري

كه با حوض فيروزهاي وسط حياط ،درهاي چوبي و كلون ،سكوهاي پيرنشين و سالم و عليك همسايهها

اينقدر بيگانه نشده بوديم« .حسن نادرعلي» با  41تابلوي نقاشي از گوشه و كنار پايتخت روايت ديگري
از تهران دارد؛ تهراني كه هنوز صداي آب قنات در جويهايش شنيدهميشد .نقاش هممحله اي بيش از

3دهه است كه در تجريش زندگي ميكند و نمايشگاه نقاشياش را در باغفردوس برگزار كرد ه است.

استاد نادرعلي درباره تأثيري
كه اين آثار روي مخاطب دارد
ميگويد« :اميدوارم مخاطب
بعد از بازديد از نمايشگاه،
شهرش را بيشتر دوست
داشتهباشد.محلههايشلوغ
و عجله براي اينكه به كارهاي
روزمره برسيم ،اين فرصت را
از ما گرفته كه با تأمل و دقت
به زيباييهاي شهر نگاه كنيم.
نقاشيها تلنگري است كه با
دقت بيشتري به محلهمان
نگاه كنيم .در پس اين عميق
نگريستن حتما ًميل و اشتياقي
هم براي بيشتر دانستن و
آشنايي با تاريخ و هويت محله
در ما شكل ميگيرد».

فقط هممحلهايهاي ما نيستند كه نقاش ميانسال را با كوله پشتي و بوم و سهپايه نقاشياش ديدهاند
كه چطور ساعتها پشت در يك خانه قديمي نشسته و قلم ميزند .او براي نقاشي از خانههاي قديمي،
باغها و سردر خانههايي كه ديگر نيست ،به كوچهپسكوچههاي تهران سرك كشيده .به همين دليل به او
«نقاش شهر» ميگويند .بماند كه براي نقاشي عمارتهاي قديمي به يزد و كاشان و شهرهاي ديگر هم سر
زدهاست.

نادرعلي ميگويد« :زمان زيادي را در محلههاي عودالجان و سنگلج تهران گذراندم تا اماكن قديمي
آنجا را نقاشي كنم ».برخي از آثار نقاشي او مستنداتي از اماكن و خانههاي قديمي است كه براي
ياد كردن آنها فقط بايد به نقاشيها يا خاطرات ريشسفيدان مراجعه كرد« :در نقاشي ،حس نقاش
بيواسطه روي تابلو ميآيد و هيچ پرسپكتيوي دستخوش تغيير نميشود .اما در عكاسي ،پاي دوربين
وسط است .به همين دليل تابلوي نقاشي از محلهها بيشتر روي مخاطب اثر دارد».

برای ساخت عروسکها
چقدر زمان صرف میکنید

بستگی به نوع عروسکها دارد.
اما بهطور میانگین بین  4تا10ساعت زمان برای ساخت
عروسک الزم است .گاهی برای برخی شخصیتها مدت
طوالنی در منابع جست وجو میکنم تا اگر قرار است شخصیتی
در قالب عروسک متولد شود همه ویژگیها را در ظاهرش
نشان بدهم و مخاطب ارتباط خوبی بگیرد.

عروسکهای پرطرفدار مغازه قصهفروشی

قدیمیترین عروسک عمونوروز و ننه سرما با 3سال سن
سنگ صبور یک ساله
نارنج وترنج یک ساله
ماه پیشونی 8ماهه
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عکسها :منا عادل

زهرا کریمی

چه شــد کــه تصمیم
گرفتید قصه بفروشید؟ آن
هم مجازی.
وقتی ویروس کرونا به جان
عزیز مردم شــهر ،کشور و
جهان رخنه کرد و تنهایی
به ســراغ مردم آمد ،ایده
صفحه قصهفروشــی هم
ســراغ من آمد .از دوســت
و آشــنا در صحبتهایشان
فهمیــدم کــه همــه دنبال
ســنگ صبور میگردند .چون
از وجــود ویروس کالفه شــده
بودند .بنابراین یاد قصه «سنگ
صبور» افتادم .یکی از دوستانم
به خارج کشور مهاجرت کرد و
غم تنهایی فرصت زندگی شاد
را از او گرفته بود .بنابراین من و دوستانم تصمیم
گرفتیم عروسکی برای او بسازیم که درون دلش
ســنگ صبوری برای شنیدن حرفهای او دارد.
این بود که ایده عروســک سنگ صبور به ذهنم
خطور کرد و به مــرور از طریق صفحه مجازی
اینســتاگرام فعالیت مغازه قصهفروشی مجازی
آغاز شــد .یعنی از همین پارسال .روز به روز با
سفارش مشتریان مواجه شدیم و به همان نسبت
هم بر تعداد و تنوع عروســکها اضافه شــد .در
واقع میتوان گفت بعد از آنکه به تعداد مشتریان
اضافه شــد ،درآمدزایی و کارآفرینی فکرمان را
قلقلــک داد و بــا بهرهگیری از الگــو قصههای
کهن خارجی ماننــد هری پاتر با برنامهریزی به
دنبال درآمدزایــی و ایجاد جریان فرهنگی قدم
گذاشتیم با این تفاوت که هدف ما
معرفی و ترویــج قصههای کهن
ایران شد.
مشــتریان قصهها بیشتر
چه کسانی هستند؟
در حقیقــت بزرگســاالن
طرفــداران و مشــتریان
پروپاقــرص عروســک
ســنگ صبورم شدهاند
و مهمتریــن دلیــل
آنکه صــادق هدایت
داســتانی دربارهاش
نوشــته و عالوه بر
آن ضربالمثلــی
از ســنگ صبور

بین عوام شــهره اســت و همین باعث شــد تا
عروسکش جای خوبی بین عالقهمندان باز کند
و بیــش از انتظارم مورد اســتقبال قرار گرفت
و میزان اســتقبال را از افزایــش تعداد اعضای
صفحــه و خرید بیش از یکبار مشــتریان برای
بســتگان متوجه شــدهام .گروه دیگر طرفداران
عروســکهایم کــودکان و نوجوانان هســتند.
بچهها همیشــه با عروسکهای ســاده ارتباط
بهتــری میگیرند .عروســکهایی که ســاده
و نــرم باشــند .بنابراین تصمیــم گرفتم برای
عروســکها لوازم جانبی مثل روسری ،پیراهن،
کفش و کیف بســازم تا کودک بتواند با تعویض
لباسهای عروســک را با خــودش به مهمانی و
حتی تختخوابش ببرد .کودکان بیشــتر طرفدار
عروسک افسانههای ایرانی ننه سرما و عمو نوروز
هستند.
کسب و کار در فضای مجازی با رویکرد
فرهنگــی در جامعه را چگونــه ارزیابی
میکنید؟
فعالیــت در فضای مجــازی را بهطور جدی
حدود یک ســال آغــاز کــردهام .میتوانیم از
قرنطینــه خانگی و خریدهــای اینترنتی تجربه
خوبی بسازیم .معتقدم اگر نیاز جامعه را بدانیم
در هــر حوزهای که قــدم بگذاریــم میتوانیم
موفق عمل کنیم .من سالهاســت که در حوزه
داستان ،افسانه و قصهها مشغول فعالیت هستم.
اما امسال سراغ ساخت شخصیتهای افسانهها
رفتم .زمانی که کودکان ابزار قصه و عروسکها
را به دســت میگیرنــد و آن را لمس میکنند
یعنــی بــه او اجازه رشــد دادهایــم .چون این
ارتباطهــا و تعاملها برای کودکان یعنی زمینه
رشــد و بزرگ شــدن را مهیا کردهایم و بهطور
حتم در شخصیت و روحیه کودک انقالبهایی
رخ خواهــد داد که تأثیــر آن را در آینده او در
جامعه و پذیرفتن مســئولیتهایش مشــاهده
خواهیم کرد .بنابراین نیاز جامعه امروز ما احیای
افسانهها و قصههای کهن است .کشورهای کهن،
فرهنگهــای کهن دارند .کشــوری که قصه و
افسانه دارد یعنی سرزمینش فرهنگ غنی دارد.
ارزیابیام این است که تکنولوژی به کمک ترویج
فرهنگهای کهن آمده و ما باید از آن بهرهالزم
را ببریم.
ارتباط شما با فرهنگسراها و مکانهای
عمومی برای معرفی شخصیتهای داستانی
چگونه است؟
خوشــبختانه تعامل خوبی برقرار است .بارها

در فرهنگسراهای مختلف شــهر برنامه داشتم.
اما تنها گالیهام این اســت که اگر فرهنگســرا
ســرای فرهنــگ اســت و باید بــرای فرهنگ
تالش کنــد چرا بــا جدیت دنبال نمیشــود.
چرا برگزاری برنامههــای فرهنگی تداوم ندارد.
خمیرمایه تأثیرگذاری یک شرط دارد و آن هم
تداوم و اســتمرار با هدف است .امیدوارم شاهد
روزی باشــیم که در همه مراکز عمومی شــهر
و خانههــا قصهها و افســانههای ایرانی در قالب
برنامه کودک ،کتابهای رنگآمیزی و داستان،
پادکســتهای صوتی و بازیهای بچهها شنیده
و دیده شوند.
تاکنــون چنــد عنوان عروســک
ساختهاید؟
عروسکهای زیادی ســاختهام .البته غیر از
عروســک محصوالت دیگری مثل در زنگ زده
را هم ســاختهام که این قصه هم شــنیدنی و
جذاب است .کاراکتر قصههای زیادی را تاکنون
ســاختهام که اگــر از روز اول از آنها عکاســی
صــورت میگرفت مجموعهام کامل میشــد و
میتوانستم از روی همانها از مشتری سفارش
بگیرم .باید یک دوربین عکاســی حرفهای تهیه
کنم و آثارم را در معرض نمایش بگذارم .بهطور
حتــم تأثیر خوبی در نیل به اهدافم دارد .برخی
از وسایل ساخت عروســکها هم با پارچههای
دورریز یا وســایل بازیافتی است .هریک از این
عروســکها کتاب قصه هم دارنــد که در قطع
خیلی کوچک همراهشــان به فروش میرسد و
بزرگترها میتوانند داســتان قصه را از کتابچه
برای کودکان بازگو کنند.
برنامه شــما برای آینده چیست وچه
کارهایی در حال ساخت است؟
ایــده ســاخت عروســک دیوها ،فالســفه
کالسیک ،مشــاهیر و دانشــمندان ایرانی مثل
ابوعلی سینا در ذهنم است .با این تفاوت که در
این حوزه به دنبال تقلید از آثار دیگران نیستیم.
دیوهــا در قصه متنــوع هســتند و خیلی هم
شناخته شده نیســتند و این یکی از پروژههای
مهم اســت .باید در حوزه اساطیر فعالیتهایی
صورت بگیرد و برای نسل جدید از شاهنامه الگو
تعریف کنیم و اجــازه ندهیم به الگوهای غریبه
رو بیاورند .دیوها تنوع زیادی دارند .ما در اینجا
میتوانیم از شخصیت دیوهای قدرتمند ،مهربان
و ایثارگر اســتفاده کنیم .این شخصیت سالها
در ذهن باقی میماند .دیوها بهتر از کاراکترهای
الگوهای خارجی است.
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سالهاست نقاش هممحله اي با ابزار نقاشي و بوم و سهپايه به محلههاي شميران و تهران ميرود تا
سوژههايش را پيدا كند« :بيشتر مردم مرا ميشناسند .از شهر ري و عودالجان و چالهميدان تا جماران
و گالبدره .از اينكه بخشي از محلهشان را روي بوم ميبينند ،خوشحال ميشوند ».نادرعلي آرزو دارد كه
زيبايي تهران را ببينيم و در پي كشف آن باشيم .براي ديدن اين آثار در روزهاي آخر سال بايد به باغ
فردوس برويد .عمارت داخل بوستان قلمستان باغ فردوس تا  15اسفند ماه ساعت  10تا  17ميزبان
شماست.

تابلوي نقاشي از كوچههاي قديمي جماران ،براي مخاطب شايد كمي ناآشنا به نظر برسد .خانه قديمي
و زيبايي كه حاال ديگر نشاني از آن نيست .نادرعلي ميگويد« :درست يك ماه بعد از اينكه نقاشي من
تمام شد ،آن خانه را خراب كردند و جايش برج ساختند » .او نقاشي را از استادان صاحبنام آموخته
اما بهترين مربي خود را طبيعت ميداند.
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صاحب امتیاز :مؤسسه همشهری
مدیر مسئول :نیلوفر قدیری
ی علیپور
سردبیر :مهد 

تحریریه :شهره کیانوشراد /زهرا کریمی
مرضیه موسوی /راحله عبدالحسینی
سحر رمضانعلیپور /حسن حسنزاده

مدیر هنری :کامران مهرزاده
صفحهآرایی :محمدرضا محمدیتاش /علی حسنی  /میالد رفاقتی
فائزه توکلی
حروفچینی و تصحیح :منیژه خسروآبادی /اعظم آجوربندیان /فهیمه شیرازی

نشانی :خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارک وی کوچه تورج پالک 14کد پستی 196665338 :صندوق پستی 19666-45956 :تلفن 23023100:دورنگار23023488:

هویت
پیشخوان
میز گفتوگو
«علی رمضانزاده» مسئول
ودبیر هیئت دوچرخهسواری شمیرانات

دوچرخهسواری با تمرینات
حرفهای در پیست محلی مهرگان
مســئوالن طــی ســالهای اخیر بــه ورزش
دوچرخه و اســتفاده از آن در شــهر بیش از
گذشــته توجه دارند و شرایط برای دوچرخهسواری
بهتر شده است.
در این میان هیئت دوچرخهسواری شمیرانات هم
با همکاری شــهرداری منطقه یک در سرای محله
تجریش به فعالیتهای آموزشی در زمینه این رشته
ورزشی پرداخته است.
«علــی رمضــانزاده» مســئول و دبیــر هیئــت
دوچرخهســواری شــمیرانات و ســرمربی تیــم
دوچرخهســواری اســتان تهران درباره برنامههای
این هیئــت در ســرای محله میگوید« :پیســت
دوچرخهســواری طراحــی شــده در بوســتان
مهرگان(طنــاب) در محله مینی ســیتی شــهرک
نفت واقع شــده و 5کیلومتر پیست دوچرخهسواری
دارد .این پیســت با مشارکت شهرداری منطقه یک
و هیئت دوچرخهســواری شمیرانات تجهیز شده و
معموالً همایش و تمرینات دوچرخهســواری در این
مکان اجرا میشــود و از سال 1390فعالیت خود را
آغاز کرده است».
رمضانزاده درباره نحوه آموزش میگوید« :آموزش
شــهروندان برای دوچرخهسواری و استعدادیابی در
این حوزه برای ترویج فرهنگ دوچرخهسواری است
که برای افراد مبتدی 4جلســه ،افراد نیمه حرفهای
 8جلســه و افراد حرفهای  36جلسه در نظر گرفته
شده است .طی ایام شیوع ویروس کرونا برنامههای
آموزشــی و تمرینــی را برای اعضــا در صفحههای
مجازی بارگذاری میکنیم .ســعی کردهایم در این
دوران ورزشــکاران و عالقهمندان را رصد کنیم و با
آنها در ارتباط باشــیم که مبادا از فعالیت ورزشــی
عقب بمانند ».مسئول و دبیر هیئت دوچرخهسواری
شــمیرانات میگوید« :اکنون قریب به 150نفر در
حال آموزش هســتند .از سال  1394تاکنون بیش
از 5هزار نفر آمــوزش دیدهاند .همچنین نزدیک به
2هزار نفر بهصورت مســتقیم در مدارس فرزانگان،
علم و ادب ،ارشــاد ،مدرســه غیرانتفاعی دخترانه
ســارا ،هنرســتان دخترانه مریم و مدرســه آرشام
آموزش دوچرخهســواری مبتدی
را دیدهانــد و حــدود 3هزار و
 500نفر بهطور غیرمســتقیم
آموزش دیــده و 8نفر نیز به
تیم دوچرخهســواری
اســتان تهران راه
یافته و مقامهای
خوبی را کسب
کر د ها نــد » .
بــه گفتــه
ر مضــا نز ا د ه
عال قـــــهمند ا ن
بــرای ثبتنــام در
کالسهــای آموزشی
میتواننــد بــه هیئت
د و چر خهســو ا ر ی
شــمیرانات واقــع در
ســرای محلــه تجریش
مراجعه کننــد یا با این
مرکز تماس بگیرید.

زهرا کریمی

معماری این خان ه روحت را جال میدهد

این خانه مانند هر خانه دیگری نیست؛ به نما و نوع معماری آن توجه کنید .امروزه مانند این خانه
در تهران کم است ولی یکی از آنها هنوز در محله الهیه ،کوچه خزر نفس میکشد« .نرگسجمالی»
کارشناس معماری میگوید :این از همان خانههایی است که با تماشای نمای بیرونی آن حال دلت
رنگ میگیرد ،چه برســد در آن روز را شب و شب را روز کنید .بازی پیش آمدگی و عقب رفتگی
در حجم ساختمان آن را از یکنواخت بودن نمای ساختمان خارج کرده است و بیننده را کنجکاو
میکنــد که زندگی در این خانه چگونه میگذرد .فضایی در طبقه اول بهعنوان حیاط و در طبقه
دوم جزئی مفید برای اتاق و با ایجاد امنیت از هر طرف مشــرف به گذر اصلی محله اســت .هنوز
تماشای خانههای آجر قرمز ،تزیینات سنگ سفید و سیمان سفید تداعی معماری سنتی ما ایرانیان
در دورههای مختلف است.

گردشگری

تماشای حیات وحش در بوستان پردیسان

اینجا موزه حیات وحش پردیسان است؛ موزهای پر ازگونههای گیاهی و جانوری جهان .مساحت
داخلی این موزه هزار و 800مترمربع در ضلع جنوبی بزرگراه همت واقع شــده اســت .این موزه با
توجه به اهمیت و ارزش تنوع زیســتی راهاندازی شده و کارشناسان برای تحقیقات ،اطالعرسانی
و آموزش برای گروههای مختلف ســنی و عالقهمندان به محیطزیست در این موزه حضور دارند.
اگر قصد آشــنایی باگونههای متنوع جانوران و گیاهان دارید این موزه بهترین گزینه است .در این
موزهگونههایی از جانوران به نمایش گذاشتهاند که در نوع خود در ایران کمیاب و بینظیر هستند
مانند سیاه خروس ،گور ایرانی ،یوزپلنگ و میش مرغ .برای رفتن به این موزه از بزرگراه همت غرب
به شرق بروید و بعد از پل یادگار امام(ره) وارد الین کندرو و سپس بوستان پردیسان شوید.

راهنما

برای تست کرونا کجا مراجعه کنیم؟

اجرای طرح غربالگری کووید  19در پایگاههای بهداشــت و سالمت وسراهای محله این
امکان را به شهروندان داد تا در اسرع زمان با مراجعه به نزدیکترین مراکز از مثبت یا منفی
بودن جواب تســت کرونا مطلع شــوند .این طرح از  15آذر ماه آغاز شده و تاکنون در حال
اجراست .در این ستون با مراکز انجام طرح در مناطق یک 2 ،و  3آشنا میشوید.
سرای محله ولنجک

خیابان بوستان نگین

سرای محله قیطریه

خیابان شریعتی ،خیابان شهید میرزاپور ،خیابان شهید قلندری
شمالی ،بنبست شقایق پالک ۲۵

سرای محله گالبدره

میدان آبک ،خیابان بوکان

سرای محله شهرک
شهید محالتی

کنار گذر ارتش ،خیابان مهتاب ،خیابان شهدای گمنام

سرای محله ازگل

میدان ازگل

خبر

جشنواره «صالح» راهی
برای حضور رسانه
در اماکن متبرکه

جشنواره بزرگ صالح با هدف به تصویر
کشیدن برکات ،توسلها و عبادات در اماکن
مقدس با حضور مسئوالن کشوری ،لشکری
و سازمان اوقاف از اوایل اسفند ماه در جوار
مرقد مطهر امامزاده صالح(ع) تجریش آغاز
به کار کرد .حجتاالســام احسان بیآزار
تهرانی ،مدیر آستان امامزاده صالح(ع) درباره
بخشهای این جشنواره فیلم کوتاه گفت:
«این جشــنواره در دو بخش فیلم کوتاه و
مستند برگزار میشود .هنرمندان میتوانند
آثار خود را در قالــب فیلمهای کوتاه  5تا
 25دقیقهای و مســتندهایی تا  30دقیقه
تا اواســط اردیبهشت ماه ســال 1400به
دبیرخانه جشنواره ارسال کنند ».وی درباره
به زمان برگزاری اختتامیه جشنواره گفت:
«مراسم اختتامیه در خرداد  1400برگزار
میشود که جوایزی بزرگ بهترتیب 15 ،30
و  10میلیون تومان برای آثار برتر و نفرات
اول تا سوم در نظر گرفته شده است .البته
در صورت تــداوم محدودیتهای کرونایی
اختتامیه جشنواره بهصورت مجازی برگزار
میشود».رســول صانعی دبیر جشــنواره
هــم دربــاره محورهای جشــنواره گفت:
«جشنواره صالح با محورهای سیره ،نحوه
شــهادت امامزاده صالح(ع) ،تاریخ ساخت
بقعه ،کرامات حضــرت و تحلیل توحید و
امامت و رابطه آنها با برکات عبادات برگزار
میشــود .عالوه بر سه گروه طالب حوزه و
علوم دینی و اســامی ،استادان دانشگاهها
و دبیران آموزش پرورش دیگر اقشار مردم
هم میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
در نظر داریم از  5فیلمنامه مناسب جهت
تولید حمایت کنیم .البته مستندهایی که
از ســال  90تاکنون ساخته شدهاند حتی
اگر در جشــنواره دیگری ارائه شده باشند
هم میتوانند در این جشنواره شرکت داده
شــوند ».آیتاهللجوادی آملی در اینباره
گفت« :هنر آن اســت که انســان بتواند با
آن بهشــت و جهنم را ببیند .انبیاء و اولیاء
درجاتی دارند ،ما که در کنار این بقعهها قرار
داریم باید بدانیم زیارت جامعه امام هادی(ع)
بــه ما آموخته مزار امامان با مزارهای دیگر
فرق دارد و آن برکاتی است که از حضور این
اماکن مقدس به ما میرسد ».عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند
با شــمارههای  02122748009و
 09109199191تماس بگیرند.

